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ÚVODEM
Milí spoluobčané, máme před sebou už poslední měsíc tohoto roku. Můžeme
tedy pomalu ale jistě začít bilancovat, co všechno nám a naší obci tento rok
vlastně přinesl….. a že toho nebylo málo. Zima se přikradla kvapným
tempem a proto má každý z vás jistě chvíli na to, aby se začetl do řádků posledního čísla
obecního zpravodaje letošního roku.

INFORMAČNÍ PELMEL

PRANOSTIKY
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Říjen když blýská, zima plíská.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

CITÁTY
1)

Proč bych se měl divit tomu, že o mě špatně mluví špatní lidé.

2)

Člověk neztrácí vždy, když se něčeho zříká.

( MARCUS TULLIUS CICERO )
( JOHAN WOLFGANG VON GOETHE )
PŘÍSLOVÍ
1)
2)

Zmije svléká kůži, ale zmijí srdce si nechává.
Pravdu vždycky uslyšíš od dítěte nebo od hlupáka.
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asijské přísloví
arménské přísloví

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
28. října 2005, v den státního svátku bylo v naší obci slavnostně
otevřeno víceúčelové hřiště za Sokolovnou. Celková cena včetně 19 % DPH je 846 453,- Kč.
Hřiště má umělý trávník, rozměry hřiště jsou 24 x 12 m2. Je určeno k provozování různých
míčových her – jako je tenis, badminton, košíková, odbíjená, nohejbal apod. Výhodou je, že
hřiště navazuje na vnitřní prostory Sokolovny, které lze využít jako šatnu nebo hygienické
zařízení.Takové hřiště v naší obci doposud chybělo.
Další akce, která se nám v tomto roce podařila dokončit, byla oprava a osazení obrubníků
kolem hlavní komunikace v obci.Na tuto akci obdržela obec dotaci ze Zlínského kraje ve výši
370 000,- Kč a návratnou finanční výpomoc ve výši 185 000,- Kč. Náklady na tuto akci činily
926 000,- Kč. V příštím roce chceme ještě upravit prostranství za obrubníky.

9. prosince 2005 bude v naší obci předvánoční besídka, na které vystoupí
ženský pěvecký sbor Otrokovice pod vedením Jaroslava Zimáka. Besídka bude
na Sokolovně v 18. hodin. Doufám, že si uděláte v tomto předvánočním
shonu čas, a přijdete se podívat . Besídka bude trvat asi hodinu.

Poděkování
V tomto čísle Zpravodaje bych chtěla poděkovat všem účinkujícím na Procházce strašidelným
lesem, která byla 8.10.2005.

Příspěvek : Marie Musilová

UPOZORNĚNÍ
Současně s tímto Zpravodajem je doručen do domácností tiskopis "Oznámení o odvedení
místního poplatku zástupce pro rok 2006".
Tento tiskopis vyplní zástupce rodiny, který bude hradit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů za jednotlivé členy
domácnosti, které zapíše do oddílu 3. - Odvod za poplatníky. Na tohoto zástupce pak bude
vystaven doklad o zaplacení. Pokud některá domácnost bude požadovat úhradu na více
zástupců rodiny, pak si další čistý tiskopis může vyzvednout na Obecním úřadě nebo v
prodejně u p. Hrabalové, kde budou také čisté tiskopisy.
Toto vyplněné oznámení vraťte nejpozději do 10. ledna 2006 do schránky
umístěné na budově obecního úřadu !
Zároveň upozorňujeme majitele psů, že veškeré změny v evidenci psů, tj. pořízení nového
psa, případně uhynutí či ztráta stávajícího psa, jsou povinni zapsat na Obecním úřadě do
Přiznání k poplatku ze psů.
Změny v evidenci psů za rok 2006 proveďte nejpozději
do 10. ledna 2006 na obecním úřadu !

Příspěvek : Jana Zapletalová
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KULTURA
ZÁJEZD NA KARLŠTEJN – SOBOTA 24. 9. 2005
„Fejeton - aneb pro ty z Vás, kdo jste s námi nebyli, nebo nemohli být !“
Zájezd
Letos se konal v sobotu 24. září. Dva autobusy vyjely se za časných ranních hodin na
dalekou cestu směrem ku Praze a okolí. Všichni byli značně rozespalí, a tak přivítali
kolébavou jízdu obou autobusů, která všechny velmi brzy uspala. A tak všichni jen stěží
zpozorovali, že už se blížíme k první zastávce našeho cestování – hradu Karlštejn.
Jakmile jsme zaparkovali autobus čekala nás náročná cesta do kopce. Trvala asi půl hodinky,
ale všichni byli tak zvědaví, že ji hravě zvládli. Ovšem do hradu nás pustili až v 9:00 hodin.
Naše netrpělivé čekání pak umocnily slavnosti, které zde právě v těchto dnech probíhali.
Jednalo se o IX. Karlštejnské vinobraní. A tak jsme mohli shlédnout různé koncerty
historické, folkové i lidové hudby, šermířská vystoupení, středověký jarmar, vystoupení šašků
a bubeníků, velkolepou přehlídku odívání od gotiky až po renesanci a jiné mnohé další
atrakce. Ale nejen oku byl umožněn zážitek, také chuťové buňky bylo možno uspokojit. A to
ochutnávkou karlštejnských vín a burčáku, kulinářských specialit nebo třeba i vepřových
hodů. Prostě každý si zde mohl přijít na své. To všechno pak vyvrcholilo prohlídkou
známého hradu Karlštejn, kde i každý průvodce byl oděn do dobových kostýmů a začátek
prohlídky doprovázela dobová hudba.

Něco málo z historie hradu: Tento hrad je největší a nejnavštěvovanější gotický hrad
v Čechách. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. V roce 1348 (a
dokončen po 9 letech stavitelem Matyášem z Arrasu) jako místo pro uložení královských
pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Při poslední
stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad
získal dnešní vzhled. Velmi působivé je zachované původní stupňovité uspořádání
jednotlivých hradních budov. Od nejníže položených provozních částí Předhradí, Studniční
věže a Purkrabského paláce stavba pokračuje majestátním pětipodlažním Císařským palácem
a nad ním stojící Mariánskou věží. Na nevyšším místě skalního ostrohu stavba hradu vrcholí
monumentální, 60 m vysokou Velkou věží a systémem mohutného opevnění.
Hrad je symbolem české státnosti.
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Zajímavost: Je zde možno vidět zcela ojedinělou původní nástěnnou výzdobu ze 14. stol.,
soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v Kapli sv. Kříže (největší na světě), největší
portrétní galerie českých panovníků v ČR, vystavenou repliku Svatováclavské koruny českých
králů, unikátní hradní studnu. Hrad také proslavila Vrchlického veselohra Noc na Karlštejně.
Je však paradoxní, že na hrad Karlštejn nebyl nikdy vydán zákaz vstupu ženám, tak jak nám
to ukazuje právě tento film. Právě naopak hrad vždy patřil a obývali jej společně, jak král
Karel IV., tak i všechny jeho (čtyři) manželky.

Další naší zastávkou se stal opět známý český hrad – hrad Křivoklát. Zde nás přivítali velmi
ochotně a obětavě se nám věnovali (i přes delší časový limit prohlídky).
Historie hradu: Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a
králů, jehož počátky sahají do 12. století. Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý,
velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse
dobudován Vladislavem Jagellonským. Křivoklát byl několikrát těžce poškozen požárem. Stal
se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl. Romantismus 19. století a zejména
majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929 jej přivedli k záchraně jeho
restaurováním.

Nádherná hradní kaple, královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského
sochařského umění, knihovna obsahující na 52 tisíc svazků, bohaté fürstenberské muzeum
obrazárna, proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji, monumentální velká věž
loveckými sbírkami a výhledem do okolí, příjemná procházka po hradbách, věž Huderka
černou kuchyní a vyhlídkovým ochozem, hejtmanství s příležitostnými výstavami, to vše
ještě mnohem více je hrad Křivoklát, národní kulturní památka.

a
a
s
s
a

Zajímavost: Na tomto hradu je možné se seznámit s vývojem uměleckých slohů u nás - od
románského slohu přes ranou gotiku až po pozdní gotiku Vladislavskou. Je to nejchladnější
hrad u nás. Své si tu vytrpěli hlavně ženy, které museli pobývat a také spávat v těch
nejchladnějších severních místnostech, aby muži mohli být v těch teplejších. Na závěr
prohlídky nás průvodce zavedl do hraních sklepení, užívaných nejčastěji jako vězení, a do
přízemí Velké věže - do hladomorny.
Po opravdu zajímavé prohlídce jsme se vydali směrem k domovu. Naše další zastavení bylo
v obci Hrusice.

Obec Hrusice se nalézá na jižním okraji okresu Praha-východ. Je to poměrně malá vesnice
s asi 480 obyvateli a 205 popisnými čísly domů, z toho je 152 domů trvale obýváno, 53
domů slouží pro rekreaci, osm domů je určeno pro občanskou vybavenost a tři domy jsou
rekolaudovány. V hlavní rekreační sezóně se počet obyvatel žijících na katastru obce Hrusice
prudce zvyšuje, protože v jejím okolí stojí celkem 412 chat seskupených v mnoha chatových
osadách.
Jako první jsme tady navštívili Památník Josefa Lady, slavného malíře a rodáka obce Hrusice.
Josef Lada čerpal inspiraci z tohoto regionu po celý svůj život a oblast mezi Hrusicemi a
Prahou označil za nádherný kraj.
V Ladově kraji je řada významných historických a kulturních památek. Je to prakticky celá
obec Hrusice, rodiště Josefa Lady, která si stále zachovává svou poezii. V Památníku Josefa
Lady je představena tvorba a život tohoto malíře a spisovatele. Na návsi se můžete
občerstvit v Hospodě u Sejků, kde se odehrála rvačka ze slavného obrazu, na obecním úřadě
je instalována expozice modelů hrusických chaloupek. Významný je původně románský
kostel sv. Václava s unikátním ústupkovým obloukem z červeného pískovce.
V Památníku je vystaveno hodně z jeho výtvarné činnosti. Vždyť právě on ilustroval život
ryze českého venkova. Byl to významný český grafik, malíř, ilustrátor a autor knih pro děti.
Vše je zde poutavě doplněné jeho ilustracemi, a také rodinnými fotografiemi.
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Životopis: Josef Lada se narodil 17. prosince 1887 v hrusické chaloupce čp. 15 v rodině
místního obuvníka. Nikdo jistě tehdy netušil, že se narodil výjimečný člověk, který svým
jedinečným malířstvím okouzlí a podmaní si děti a dospělé z celého světa. Ladu zná přece
každé dítě - to by byla asi ta nejpádnější odpověď na pošetilou otázku, kdo je Josef Lada.
Kdo z Vás nezná a nebo neviděl ani jedinou kresbu z jeho díla. Jsem plně přesvědčena, že
zde není ani jediný. Ladovy obrázky jsou vždy veselé, vtipné a poetické. Nikdy nezůstávají na
povrchu, vždy nám povědí něco závažného, vtipného nebo poučného, není v nich čárky, jíž
bychom nerozuměli. Proto je nám Josef Lada tak blízký, tak přístupný, tak srozumitelný,
protože mluví naší řečí, protože se vyjadřuje tak, jak věci vidí nejprostší člověk. Proto jsou
jeho kresby zajímavé a poutavé i pro nejnáročnější milovníky umění, neboť v nich nakonec
nacházejí samu podstatu a pravdu. Můžeme prožívat dnešní moderní dobu, ale když spatříme
něco z díla Josefa Lady, vždy se zastavíme a s úžasem vzhlížíme k umění, které je nám všem
srozumitelné a které nás duševně obohatí. Josefu Ladovi stačilo prožít v naší obci 14 let než
odešel do Prahy a za tuto dobu načerpal své duševní bohatství, které potom přenášel do
svých kreseb a obrazů. Josef Lada měl úžasnou víru v člověka a tato víra se promítala do
jeho nenapodobitelného ryzího českého malířského výrazu. Ladovy příběhy o kocouru
Mikešovi a kozlu Bobešovi miluje každé dítě. Mikeš prý skutečně v Hrusicích žil a tatínek Lada
si o něm vymýšlel pohádky pro své dcery Evičku a Alenku. Své povídání pak sepsal a doplnil
černobílými ilustracemi a tak vyšel Mikeš knižně poprvé v roce 1934 pod názvem O
kocourkovi, který mluvil.Těžko říci, co do těchto postaviček vložil, ale jedno je jisté, že
nestárnou a ještě dlouho budou těšit čtenáře od čtyř do sedmdesáti let.

A co jeho báječné postavičky ze světa zvířátek. Řekněte, kdo před Josefem Ladou dovedl
nakreslit krávu, jak plete punčochu, nebo pod dubem holuba s čápem, jak hrají mariáš, či
kozu, která střásá ze štěpu jablka. Josef Lada je vskutku nadnárodní umělec. Troufám si říci,
že dílo Josefa Lady je rodinným stříbrem naší národní kultury, dílo, které nikdy nezestárne,
neboť vzešlo ze srdce a z lásky k lidem a k přírodě. Můžete namítat, že tomu tak není,
protože jaro nepřichází s tou dávnou pravidelností, že léto a koupání prožijeme nejraději u
moře, že podzim už zdaleka nemá takové kouzlo a zima? Ta se už vůbec neřídí kalendářem.
To všechno vidíme už jen na Ladových obrázcích. Co Josef Lada pro českou kulturu vytvořil,
je jedním z největších činů v dějinách našeho výtvarnictví. Nejen kvantitou, ale především
kvalitou. Byl, je a zůstane provždy ryze českým malířem. Svou prací si dokázal zajistit uznání
a lásku celého národa a to se povede jen málokomu. Vrcholem je Ladovo skloubení
literárního díla a obrazu, např. u Haškových 'Osudů dobrého vojáka Švejka'. Josef Lada
zemřel 14. prosince 1957 v Praze, a pohřben je na Olšanech.
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Zajímavost: Josef Lada byl z chudé ševcovské rodiny, byl nejmladší ze čtyř sourozenců.
Společně s rodiči a prarodiči žili v jedné místnosti svého domku. Když mu bylo šest měsíců
tak prý nešťastnou náhodou vypadl z kolébky a tak nešikovně, že si o tatínkovo šídlo vypíchl
jedno oko. Celý život pak byl na toto oko slepý a vždy se za to velice styděl. Ale považte, jak
krásná výtvarná díla dokázal vytvořit, i když je viděl jen na jedno oko. Jeho díla jsou
předkládána asi ve třiceti světových jazycích (podobně je tomu u Boženy Němcové a její
známé Babičky).
Další velké podivení vzbudí vždy informace o tom, že se Josef Lada, jako osmnáctiletý
seznámil s Hanou Budějickou v roce 1905, ale brali se až v roce 1923 poté, kdy získal stálé
zaměstnání jako redaktor Kvítka čertovy zahrádky v Českém slově. Josefa Ladu si mnozí
spojují díky Švejkovi s Jaroslavem Haškem - a právem. Od roku 1917 byli kamarádi a určitou
dobu dokonce bydleli v jednom bytě v Dittrichově ulici v Praze u Vltavy."
Josef Lada měl se svou manželkou Hanou dvě dcery. Starší Alena se narodila v roce 1925,
mladší Eva pak v roce 1928, která ovšem v roce 1945 náhle zemřela.
V současné době
z jeho rodiny žije jen jeho vnuk – syn dcery Aleny (ta už také zemřela), Mgr. Josef Lada.
Ten má ke svému dědečkovi zvláštní vztah, ačkoliv se nikdy neviděli. Narodil se necelé tři
roky po jeho smrti. Přesto ho dědeček provázel na každém kroku. Dodnes rád zahajuje
dědečkovy výstavy, které se stávají vždy velkou společenskou událostí, a hrdě nosí
dědečkovo jméno dál.
Na Obecním úřadu jsme dále měli možnost shlédnout výstavu modelů hrusických chaloupek.
Je to poutavá a zajímavá výstava, modely jsou vytvořeny s přecizní přesností (např. přesně
vyměřené obvody kmenů stromů, pinzetou dosazované listí na stromech apod.) a důvtipem.
Kdo chtěl, měl možnost občestvit se přímo na návsi v hospodě u Sejků, která je známá
zejména z obrazu Hospodská rvačka. Celá hospoda je „vymalovaná“ Ladovými obrázky.

Po velmi náročném dni plném hezkých zážitků, je třeba se ještě náležitě najíst a pak už
můžeme jet domů.
Proto naší cílovou zastávkou byla restaurace – Hotel Nová Myslivna na Konopišti. Všichni
ve stylové restauraci, která, jak název říká, se specializuje především na zvěřinové speciality,
povečeřeli a řidiči nás šťastně a v pořádku dovezli až domů. Kolébavá cesta autobusů nás
všechny „udřímala“ a probudili jsme se až v pozdních nočních hodinách doma - na Nové
Dědině.

Příspěvek : Jarmila Bochezová
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JUBILANTI
MĚSÍC

JUBILANT

LET

Hrbáčková Libuše

75

Škrabalová Eliška

50

Staňková Blažena

75

Hapalová Marie

80

Listopad

---

---

Prosinec

---

---

Říjen

STRAŠIDELNÝ LES
V sobotu 8. října 2005 obyvatelé Nové Dědiny netrpělivě očekávali až se
setmí, neboť místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal pro všechny, kteří se rádi
bojí, noční procházku místním lesem.
A protože to byla procházka strašidelná, potkávali návštěvníci lesa na své
cestě nejrůznější bytosti ( oběšence, zombie, čerty, bludičky, ježibabu, loupežníky,
mumie, pavoučího muže, bílou paní, hejkala … ), které na ně číhaly v temných
zákoutích a byly připraveny udělat vše pro to, aby nevítané hosty pořádně vylekaly.
Počasí procházce přálo a všichni, ať už dospělí nebo děti, odcházeli do svých
domovů vystrašení - někteří z nich více a jiní zase méně.
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina děkuje nejen všem, kteří se na této
akci podíleli, ale také těm, kteří ji podpořili svou účastí. Příští rok už se na Vás
těšíme, že se přijdete opět bát !!!
Příspěvek : Lenka Kovaříková
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SPORT
VYSTOUPENÍ AEROBICU
V neděli 25. 9. 2005 se ženy a dívky z Nové Dědiny
zúčastnily Všesokolské štafety, která se konala v blízkých
Kvasicích. Štafeta v podobě sokolských stuh odstartovala v
pátek z ústředí v Praze a postupovala celý víkend po celé naší
republice. Jejím úkolem bylo dostat do všech sokolských žup a jednot poselství o
tom, že příští rok proběhne Všesokolský slet.
V jednu hodinu odpoledne přivezli stuhu Sokolové z Kvasic na sokolskou
zahradu a tím byl zahájen bohatý sportovní program, který tak naše ženy a dívky
mohly zpestřit dvěma vystoupeními s ukázkou aerobicu. Tyto skladby pilně
nacvičovaly po dobu 14 dní společně s kvasickými ženami a mohly si tak vyměnit
dosavadní zkušenosti a dokázat ostatním, že cvičení aerobicu není vůbec jednoduché
a člověk na sobě musí hodně pracovat.
Touto cestou děkuji všem, které se na této akci podílely svou účastí a zároveň
vyzývám ostatní, které ještě do naší tělocvičny nezavítaly, aby tak učinily. Jistě
nebudou litovat. Aerobic probíhá každý čtvrtek v době od 18,30 hodin do 19,30
hodin.

Příspěvek : Marcela Kovaříková
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TURNAJ V NOHEJBALU
Na počest otevření nového víceúčelového hřiště, byl uspořádán v den
státního svátku 28.10.2005 nohejbalový turnaj. Tohoto klání se
zúčastnilo celkem 6 tříčlenných týmů. Do finálového zápolení se
probojovaly tým RASTAFA a ABIES ALBA.
Po napínavém souboji zvítězil tým RASTAFA ve složení : Klement Jan, Klement Jiří,
Škrabal Radek. Druhé místo obsadil tým ABIES ALBA ve složení : Láník Tomáš,
Štěpáník Radim, Škrabal Jakub. Na třetím místě skončil nám všem jistě známí tým
MEDVÍDCI NAVŽDY ve složení : Láník Martin, Vavřík Pavel a Kovařík Martin.
Po celou dobu turnaje nám přálo krásné počasí, příjemná a bojovná nálada a všichni se
těšíme na další turnaje, které se v budoucnu na tomto novém hřišti odehrají !!!

Příspěvek : Kamil Kubíček

- strana 9 -

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI
Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina opět využívá této rubriky, aby
informoval občany naší obce o jeho činnosti.

ZPRÁVA VELITELE O ČINNOSTI SDH ZA ROK 2005
Rok 2005 byl pro náš sbor z hlediska požární ochrany téměř bezproblémový, protože
požáry i jiné živelné pohromy se nám vyhnuly. Nemuseli jsme tedy řešit situace, které by
z tohoto vyplynuly a zbýval dostatek času na jinou činnost.
Obecní úřad nám schválil navýšení rozpočtu a proto jsme dovybavili jednotku a
přistoupili i k náročné, ale potřebné, opravě stroje PS12. Po rozložení bylo zjištěno velké
poškození a dá se říci, že máme téměř nový stroj.
Také letos jsme čerpali studny a po vydatných deštích i dva zatopené sklepy. Kulturní
akce pořádané SDH byly spíše pro děti a mládež, i když se zúčastnila i spousta dospělých.
Například sáňkařské závody, sportovní odpoledne, či strašidelný les. Za část zisku byly
nakoupeny drobnosti pro děti v naší mateřské školce, snad je potěší.
Sbor se opět účastnil námětových cvičení a soutěží v požárním sportu pořádaných
v našem okrsku. Při námětových cvičeních docházelo pouze k malým problémům, ale právě
proto se tyto „nácviky“ provádí, aby se jim v případě dálkové dopravy vody k požáru
předešlo. O výsledcích našich družstev v požárním sportu jste se mohly dozvědět již z malé
výstavy „trofejí“ v místním obchodě nebo popřípadě z nástěnky SDH, která je u místního
obecního úřadu.
MUŽI :

1
1
2
2

x
x
x
x

2.místo
3.místo
5.místo
6.místo

ŽENY:

2 x 2.místo
2 x 4.místo

ZÁVODY V BAŘICÍCH – 10.9.2005

Jako velitel sboru jsem s přihlédnutím k náročnosti soutěží a našemu vybavení s těmito
výsledky plně spokojen a chtěl bych všem soutěžícím poděkovat.
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I když to možná šlo lépe, začali jsme v průměru a skončili na krásném druhém místě!
V příštím roce budeme používat již zmíněný nový stroj, takže doufáme že se zapojíme do
bojů spíše o horní příčky.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně účastní na činnostech sboru,
pomáhají nám a podporují. Děkuji také obecnímu úřadu za nemalou podporu a věřím, že i
v příštím roce se nám všem vyhnou jakékoliv pohromy. Naopak se zase těším že se s vámi
uvidíme na námi pořádaných akcích.

Příspěvek : Jaroslav Vavřík, ml.
velitel SDH Nová Dědina

POZVÁNKA
Starosta SDH Nová Dědina svolává
ve čtvrtek 29.12.2005 v 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU !
Věřím, že si každý člen udělá čas a sejdeme se v co největším počtu!
Těším se na vaši účast.

Příspěvek : Robert Chocholatý
starosta SDH Nová Dědina

ZÁVĚREM
V závěru posledního čísla tohoto roku chci touto cestou
poděkovat všem za jejich spolupráci při tvorbě našeho
zpravodaje a popřát Vám příjemné prožití svátků vánočních a do roku 2006 potom
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a pochopení.
I v příštím roce se budu těšit na Vaše příspěvky, náměty, ale i připomínky.

Odpovědná redaktorka :

Lenka Kovaříková , Nová Dědina 156

E-mail :

kovarikova@spszl.cz

Další číslo vyjde : březen 2006

Telefon :

605 135 604

Redakční uzávěrka :
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