VYDÁVÁ OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ | 1 / 2022
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás touto cestou oslovil a informoval Vás o některých skutečnostech, které jsou pro Vás
důležité v začátku roku 2022.
1.Výběr všech poplatků bude s ohledem na probíhající uzávěrku a inventury minulého roku zahájen od 24.
2. 2022 (stočné, poplatek za psa, poplatek za odpady).
2.Známky na odvoz komunálního odpadu za rok 2021 jsou platné opět až do 31. 3. 2022. Známky za
rok 2021 z nádob neodstraňujte a nepřelepujte ani v případě, že již máte známku na rok 2022, jinak Vám
nádoba nebude před 1. 4. 2022 vyvezena. Ceny známek a pytlů pro rok 2022 jsme museli zcela přehodnotit s
ohledem na změnu odpadové legislativy a vydání nové Obecně závazné vyhlášky obce číslo 3/2021, kdy je
nyní stejná cena za litr komunálního odpadu u všech nádob a všech četností svozu. Vývoj cen u svozové
společnosti a zvýšení poplatků státu navýšilo náklady průměrně o 5 %. Známky na rok 2022 budou v prodeji
od 24. 2. 2022.
3.Upozorňuji rovněž, že splatnost poplatků za psy je do 31. 3. 2022 a v nezměněné výši.
4.Dále si dovoluji upozornit, že splatnost stočného za rok 2021 je do 30. 6. 2022. Výše tohoto poplatku je
za předchozí rok 2021 ve výši 22,00 Kč/m3 (vč. DPH) v části obce Cerekvice a ve výši 12,00 Kč/m3
(vč. DPH) v místní části obce Třebovětice. Pro rok 2022 se cena stočného navyšuje na výši 23,10 Kč/m3
(vč. DPH) v části obce Cerekvice a ve výši 12,60 Kč/m3 (vč. DPH) v místní části obce Třebovětice
5.Oznamujeme občanům, že na základě vyjádření Vodohospodářské obchodní společnosti, a.s. se cena za
dodávku pitné vody pro rok 2022 navyšuje na výši 43,37 Kč/m3 (vč. DPH).
6.I nadále v tomto roce bude probíhat již zavedený odvoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu větví, trávy, listí, apod. Tento svoz bude probíhat na sběrných místech, kde jsou umístěny kontejnery hnědé
barvy, do kterých žádáme všechny občany, aby odkládali trávu, listí, apod. Větve prosím odkládejte zvlášť na
hromadu vedle těchto kontejnerů. V případě potřeby odvozu většího množství větví je možné jako v
minulých letech přistavit po předchozí domluvě valník nebo velkoobjemový kontejner přímo na pozemek
žadatele. Svoz velkoobjemového komunálního odpadu a nebezpečného odpadu bude organizován 2 x ročně
na jaře a na podzim jako v předchozích letech. Upotřebený jedlý olej odkládejte pouze na sběrných
místech tříděného odpadu (plastu a skla), v Cerekvici vedle hasičské zbrojnice a v Třebověticích vedle
prodejny potravin, do sběrné nádoby – uzamykatelné popelnice černé barvy o objemu 240 litrů s otvorem
pro vhoz nádoby s upotřebeným jedlým olejem – ideálně v PET lahvi (tento jedlý olej se nesmí do popelnice
vylévat). Přesná specifikace je uvedena na nádobě.
7. V celé obci byly na jaře roku 2021 dokončeny Komplexní pozemkové úpravy organizované Státním
pozemkovým úřadem, pracoviště Jičín a změny ve vlastnictví pozemků zapsány v katastru nemovitostí.
Majitelé zemědělských pozemků musí podat změnu daňového přiznání k dani z nemovitosti a měli by
uzavřít nové pachtovní smlouvy se zemědělskými podniky.
Milan Tobolka – starosta
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V roce 2021 se podařily tyto akce:
• Rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí Mateřské školy v Cerekvici nad Bystřicí. Na tento účel byla
schválena dotace z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR prostřednictvím Státního
zemědělského intervenčního fondu. Žádost byla podána přes Místní akční skupinu (MAS) Podchlumí.
• Získat zbývající dotaci ze Státního fondu Životního prostředí ČR ve výši 5.347.042,43 Kč na projekt
energetických úspor v Základní škole – zámku dokončený úspěšnou kolaudací 25. března 2021.
• Rekonstrukce vytápění v bistru „Na Hrádku“ – nový plynový kondenzační kotel a rozvody zemního plynu,
radiátory a rozvody vytápění.
• Rozšíření prodejní plochy v potravinách v přízemí nákupního střediska v Cerekvici nad Bystřicí č.p.49.
• Celková oprava obecního traktoru ZETOR 3011.
• Rekonstrukce elektroinstalace, vodovodu, odpadů a vnitřních omítek v bývalé statkové kuchyni.

• Pořízení velitelského osobního automobilu Škoda Octavia Combi, r. v. 2009 pro Jednotku požární ochrany
JPO III. a dodávkového devítimístného automobilu Ford Transit, r. v. 2003. Obě vozidla byla získána
bezúplatným převodem od Krajského ředitelství Policie ČR v Hradci Králové. Tato vozidla byla Policií ČR v
rámci obnovy vozového parku vyřazena a obec jimi nahradila dosluhující vozidla Škoda Felicia, r. v. 1996 a
VW Caravelle, r. v. 1995.
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• Opravy části stávajících chodníků v Třebověticích.
• Projednat a dokončit zcela novou studii budoucí zástavby v rozvojové lokalitě „Za pekárnou“, posuzující
umístění a kapacity inženýrských sítí pro pozemky na individuální výstavbu rodinných domků, komunitní
dům pro seniory a veřejnou zeleň.
• Pořízení vybavení pro Jednotku požární ochrany obce kategorie III. (JPO III.) – 2 ks komplety dýchací
techniky pro zasahující hasiče.
• Byly dokončeny Komplexní pozemkové úpravy v celé obci, zahájené vyhlášením již v roce 2013. Výsledky
byly zapsány do katastru nemovitostí. Obec požádala Státní pozemkový úřad o zahájení realizací akcí
schválených v „Plánu společných zařízení“.

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ ZA ROK 2021
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DKM – Digitální katastrální mapa
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín, plánuje v říjnu roku 2022 zahájit
obnovu katastrálního operátu novým mapováním, a to postupně v obou katastrálních územích naší obce.
Je to logický krok po dokončení Komplexních pozemkových úprav, kdy došlo k zaměření pozemků mimo
zastavěné území obce – tzv. „extravilánu obce“. Jedná se o podrobné geodetické zaměření skutečného
fyzického stavu pozemků a staveb v zastavěném území obce - tzv. „intravilánu obce“, na jehož základě bude
zpracována Digitální katastrální mapa – tzv. „DKM“. Tento proces by měl trvat cca 2 roky a být ukončen na
konci roku 2024.
V roce 2022 plánujeme, dle finančních možností obce:
• Zahájení projektu opravy střechy kaple Zvěstování Panně Marii v Cerekvici nad Bystřicí. Na tento účel
bylo opakovaně požádáno Ministerstvo kultury ČR o dotaci v Programu záchrany architektonického
dědictví 2022 a Královéhradecký kraj o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro
rok 2022.
• Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu inženýrských sítí pro pozemky na
individuální výstavbu rodinných domků v lokalitě „Za pekárnou“, a následné zahájení řízení o povolení
stavby.
• Opravy části stávajících chodníků v Třebověticích a Cerekvici nad Bystřicí svépomocí.
• Realizaci projektu „Hřiště pro děti – Cerekvice nad Bystřicí“ v areálu Základní a Mateřské školy. Na tento
projekt máme podanou žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova – dotační titul Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
• Dokončení rekonstrukce bývalé statkové kuchyně na víceúčelové kulturní zařízení.
• Obnova víceúčelového objektu na fotbalovém hřišti poškozeného požárem.
• Statické zajištění a restaurování svatého kříže mecenáše obce pana Štěpána Langera na místním hřbitově.
• Zahájení projektu oddílného odkanalizování místní části Třebovětice.
• Dílčí opravy poruch historické kanalizace od zámku ke hřišti v Cerekvici nad Bystřicí.
Příspěvek: starosta obce

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vstoupili jsme do nového školního roku s elánem a očekáváním návratu do
běžného režimu. Bohužel nadšení nám moc dlouho nevydrželo, jelikož jsme
se potáceli v kolotoči respiračních onemocnění, která byla zákeřnější než v
jiných letech. Ani v době „covidu“ při veškerých omezeních jsme se nesetkali
s tak malými počty dětí ve třídách. Nemocnost postihla nejenom děti, ale i
personál.

CO SE DĚLO
Knihadýlko Óóó vajíčko
V pohádkovém týdnu k nám zavítala Irena Fenyklová, s kterou jsme prožili příběh z hmyzí říše o veliké
proměně, ke které vede láska a dobré srdce. Součástí knihadýlka byla nabídka různých činností souvisejících
s příběhem. Čichové a bylinkové pexeso, krmení mravkolva (postava z knihy), skládání vajíčka, hledání
stejných motýlů a housenek + jejich rozpoznávání.
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Loutkové divadlo Pernštejn „Jejda strašidýlka“
Divadlo Pernštejn nám nabídlo pohádku, ve které se skrývalo poučení. Děti si tak mohly prožít pohádkový
příběh a zároveň zjistily „Proč by se mělo pomáhat starým lidem“ a „že není hezké vysmívat se druhým“.
Připomněli jsme si také, že se máme chovat hezky k přírodě a nesmíme ji znečišťovat.
Ozdravné pobyty v solno-jodové jeskyni v Hradci Králové
Koncem září jsme opět začali jezdit do solno-jodové jeskyně Medispa v Hradci Králové, kterou navštěvujeme
pravidelně již několik let. Medispa si jako jedna z mála drží stále kvalitu na vysoké úrovni, což potvrzuje
opakovaně udělený certifikát. Tentokrát jsme absolvovali všech 5 ozdravných pobytů. Alespoň trochu se
nám podařilo vyhnat kašlíky a rýmičky, které se na nás valily ve velkém. Nezapomněli jsme ani na kačenky,
které každoročně na Labi krmíme.

Rytířské putování
Ve středu 29. 9. jsme se vydali na "Rytířské
putování", během kterého děti hledaly značky
ve tvaru rytířských štítů, plnily úkoly, které
byly propojeny s právě probíhajícím
projektem „Má vlast“. Zároveň jsme
zabrousili do historie a hravou formou jsme si
připomněli významného panovníka sv.
Václava. Cestou se děti zastavily na rytířské
hostině, zúčastnily se turnaje a na závěr děti
čekalo pasování na rytíře!
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Putování se skřítkem Dubáčkem
Projekt Tajemství lesa jsme zakončili tematickou brannou vycházkou se skřítkem Dubáčkem. Děti pomáhaly
hledat ztracené žaludy skřítka Dubáčka, na kterých na ně čekaly úkoly s lesní tematikou. Zopakovaly si
znalosti získané za celé období projektu, procvičily si a zdokonalily svou obratnost. Na závěr na děti čekalo
překvapení v podobě třech lesních skřítků, kterým každá třída vymyslela jméno.

Projekt svatý Martin
V letošním roce jsme zařadili poprvé výchovně vzdělávací projekt “Sv. Martin”. Seznámili jsme děti s
legendou o sv. Martinovi, příblížili jim zvyky, pranostiky a tradice tohoto dne. Zařadili jsme polytechnickou
výchovu, kdy děti zatloukaly podkovičky. Zahrály si na pekaře a připravily podle obrázkového receptu těsto
na Svatomartinské rohlíčky. Děti plnily, motaly a chutnaly. Ve čtvrtek 11. 11. jsme se všichni společně vydali
na Svatomartinský průvod obcí, kdy nás vedl "svatý Martin se svým běloušem". Po obci jsme rozdávali
rohlíčky a recitovali tematické básničky.

Nadílka od svaté Barbory
Naši školku letos navštívila sv. Barborka, přišla zkontrolovat děti, jestli jsou
hodné. Kdo měl pocit, že není hodný, dostal tak šanci se do „čertů“ ještě polepšit.
A jak to děti poznaly? Našly v punčošce polínko, cibuli nebo obojí. Barborce
slíbily, že se polepší v chování, v jídle, v uklízení … a podaly si na to s Barborkou
ruku.
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Návštěva pekelného sklepení
Hned v pondělí po návštěvě sv. Barborky přišel čert zkontrolovat, jak děti dodržely svůj slib s Barborkou. Děti
byly z návštěvy překvapené a plné dojmů, čert s nimi vedl rozhovor o jejich chování, dokonce je vzal i na
návštěvu pekelného sklepení, kde mohly dopředu nahlédnout do listiny hříchů, ve které viděly, kdo se má v
čem ještě polepšit. Došlo tak k uvědomění si svého chování a možných následků. Naštěstí nás všechny z
pekelného sklepení propustil.

Adventní ladění
Snažili jsme se s dětmi vánočně naladit a přiblížit jim zvyky a
tradice tohoto období. Poskládali jsme si spolu adventní věnec,
z této činnosti jsme vytvořili každé pondělí vánoční rituál.
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Ve školce to vonělo! Adventní náladu jsme si navodili pečením a zdobením cukroví. Upekli jsme perníčky
na adventní kalendář, děti si odnesly domů perníkového čerta. Dále se dělaly kokosové kuličky, linecké
cukroví a vánočka. Ve středu 15. prosince nás navštívil Ježíšek. Ráno jsme s dětmi vyrazili do lesa nakrmit
zvířátka a po návratu je čekalo překvapení. Přišel Ježíšek, který každou třídu obdaroval, dokonce každé
dítko dostalo svůj osobní dáreček.

Sotva se nového roku nadechnete,
ať splní vám vše, co si přejete.
PF 2022
Vážení spoluobčané a příznivci naší MŠ, tímto způsobem Vám přinášíme malou
ochutnávku vánočního zpívání v kapli, které jsme za nastavených vládních nařízení jako
státní instituce nemohli bohužel uskutečnit pro veřejnost, na tomto odkaze naleznete
naše vánoční video. Video též vyhledáte na youtube MŠ Duhová kulička.
https://www.youtube.com/channel/UCyMm8ABM-P6ZBZtGLA08XlQ
Pravidelná rubrika "Svět očima dětí"
Třída červenek (děti ve věku 3 let)

" Třída modřenek (děti ve věku 4 - 7 let)

"Proč chodí sv. Barbora?"

Proč chodí sv. Barbora?"

• „Protože jsou vánoce! Máme být hodný a jíst. Je
• „Aby varovala děti před čerty. Aby nám něco
hodná, že jo?!“
nadělila.“
"Co pro nás znamenají vánoce?“
"Co pro nás znamenají vánoce?“
• „Aby nám Ježíšek přinesl dárky. Jo, protože jsou
• „Že bude Ježíšek a budeme sáňkovat a bruslit na
narozeniny pavouka, ne Ježíška.“
rybníku. Budeme si hrát a pracovat doma s
Brudrem. Hlavně dárky. Lidi z celé zeměkoule by
Třída zelenek (děti ve věku 3 - 5 let)
se měli mít rádi. Stromeček.“
"Proč chodí sv. Barbora?"
„Co je to advent?“
• „Aby hodným dětem přinesla sladkosti a
zlobivým něco ošklivého (brambory, polínko,…).
Chtěla nám dát dárky, protože jsme byli hodní,
přinese radost.“

• „Zapalujeme svíčky. Vybíráme si sladkosti z
adventního kalendáře v prosinci. Odpočítáváme
dny do Ježíška.“

"Co pro nás znamenají vánoce?“
• „Ježíšek nosí dárky. Zapalujeme svíčky. Zdobení
stromečku. Těšíme se ze sněhu. Domov. Že Ježíšek
nosí dárky, zdobení stromečku, dárečky pro hodné
děti. Dárky, sníh pro děti a děkování Ježíškovi za to,
jak na nás byl hodný. Že se budeme radovat u
stromečku. Radost.“

Příspěvek: kolektiv učitelek MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2021/2022 jsme z preventivních důvodů zahájili sice slavnostně, nikoliv však v aule 2. stupně
školy, ale ve svých třídách s třídními učitelkami.
Od září do prosince probíhala doučování. Bylo totiž co dohánět a procvičovat. Zahájili jsme také čtenářské
kluby v rámci šablon; zde se zapojili téměř všichni žáci. Není to jen o čtení. Zábavnou formou tu řešili
tajenky, kvízy, hádanky a dále plnili řadu dalších činností. Jde o to, aby se děti od raného věku naučily vnímat
text, porozuměly mu. Dalším cílem je probudit v nich fantazii, sdílet zajímavé poznatky. Také to, aby našly
pozitivní vztah ke knihám, odváděly svůj zájem od elektronických her, netrávily většinu času u počítačů a
telefonů.

Bramborový týden
V týdnu od 4.- 8. října jsme se kromě výuky
věnovali také bramborám. Stalo se tak zvykem
a dodržujeme ho každý rok. Jednotlivé třídy to
vzaly po svém. V matematice jsme tuto plodinu
využili při počítání slovních úloh, v českém
jazyce jsme sdíleli různé recepty, četli si
pohádky o bramborách, v prvouce si povídali o
jejich pěstování a využití. Nezapomnělo se ani
na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Zde
si děti vyrobily tiskátka, navlékly náhrdelník,
vytvořily houbový lesík a zvířátka, zajímavá
byla výstavka netradičních tvarů a velikostí
brambor. Děti se aktivně zapojovaly do všech
činností, domů si odnesly řadu poznatků o této
důležité a nepostradatelné plodině.

Drakiáda
K nástupu podzimních dnů patří
neodmyslitelně šum draků ve větru.
Pouštění těchto vzdušných kamarádů
mají děti v oblibě, na školách se obvykle
pořádají drakiády. Letos jsme na tuto
akci měli objednané velmi pěkné počasí.
Sluníčko krásně svítilo a příjemně hřálo.
No a to hlavní - foukal ten správný vítr.
Lepší čas jsme si nemohli vybrat.
Většině dětem draci ihned vzlétli a
usmívali se na nás z výšky. I malí žáčci
se snažili, úspěchy se také dostavily,
dráčci jim vzlétli. To bylo radosti!

- !9 -

Mikulášská nadílka
Příchod Mikuláše, anděla a čerta spolu s nadílkou je
vedle Štědrého dne pro děti velmi oblíbená událost
v roce. Jsou předzvěstí toho, že Vánoce již klepou na
dveře. Hlavním úkolem Mikuláše je připomenout
dětem, aby se chovaly slušně, poslouchaly své rodiče.
Anděl rozdává dárečky, čert se potom snaží získat
nějakého nezbedníka.
V pátek 3. prosince navštívila tato nadpozemská
trojice děti na 1. stupni naší školy. Ty je už nedočkavě
očekávaly. Jakmile zaslechly na chodbě zvonění
zvonku, už netrpělivě vzhlížely ke dveřím, kdy se v
nich objeví Mikuláš spolu s andělem a čertem.
Někteří žáčci se malinko báli. Asi neměli čisté
svědomí. Potom
se děti pochlubily básničkou či zazpívaly hezkou
písničku. Za odměnu dostaly od anděla dáreček v
podobě ovoce a sladkého perníčku. Čert opět letos
neuspěl, nikoho si neodnesl, odešel tak s
nepořízenou.
Na začátku školního roku jsme si naplánovali řadu
mimoškolních akcí. Bohužel se některé z nich z
důvodu
epidemiologické situace dalšího šíření
nákazy nepodařilo splnit. Děti se těšily na vánoční
tvoření, letos jim opět nebylo dopřáno. K měsíci
prosinci patří vždy veřejné vystoupení žáků, kdy si
každá třída nacvičí svůj program a s ním se potom
pochlubí před svými rodiči, známými. Je to vlastně
jakási tečka za starým rokem; to nám také letos
nebylo umožněno.
No a jaké akce a činnosti nás čekají v blízké
době?
- nadále budou probíhat doučování
- čtenářské kluby
- zdravý životní styl
- plavecký výcvik pro žáky 2.-4. třídy (pokud tomu
situace dovolí)
- dětský karneval (pokud tomu situace dovolí)
- návštěva knihovny k Měsíci knihy
Starý rok předal vládu novému, máme tu rok 2022. Lidé si dávají
různá novoroční předsevzetí a sliby, co splní či naopak vyloučí.
Doufejme, že tento rok již bude konečně bezproblémový, mnohem
lepší než ten minulý.
Přejeme všem především pevné zdraví, ale samozřejmě také
mnoho štěstí a pracovních úspěchů!
Příspěvek: Mgr. Jaromíra Oubramová
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PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY
schůzí Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí v I. čtvrtletí 2022

DATUM

DEN

HODINA

MÍSTO KONÁNÍ

19. leden 2022 středa

18.00 OÚ Cerekvice

9. února 2022 středa

18.00 OÚ Cerekvice

2. březen 2022 středa

18.00 OÚ Cerekvice

23. březen 2022 středa

18.00 OÚ Cerekvice

Opětovně upozorňujeme majitele psů, že pohyb psů po obci je regulován
obecně závaznou vyhláškou, ve které je zakázáno volné pobíhání psů bez
košíku. Také platí povinnost odstraňovat po psech jejich exkrementy, což
někteří „páníčci“ při venčení stále nedodržují, obtěžují tím ostatní občany a
znečišťují veřejná prostranství.

Obec Cerekvice nad Bystřicí
Úřední hodiny:
Pondělí

16:00 - 18:00

Středa

16:00 - 18:00

Pošta Cerekvice nad Bystřicí, PSČ 507 77
Otevírací doba

Provozní hodiny:
Pondělí

11:00 - 16:00

Úterý

08:00 - 14:30

Středa

11:00 - 16:00

Čtvrtek

08:00 - 14:30

Pátek

08:00 - 14:30

Návštěvní hodiny knihovna:Středa16:00 - 18:00
Kontakty: Telefon: 493 696 195, 493 696 023
Email: ou@cerekvice.cz, starosta@cerekvice.cz

Pondělí

13:00 - 17:00

Úterý

08:00 - 12:00

Středa

13:00 - 17:00

Čtvrtek

08:00 - 12:00

Pátek
Sobota a neděle

08:00 - 11:00
Zavřeno

Kontakt: nové telefonní číslo
954 250 777
Uzávěrka příštího čísla 15.03. 2022

Výzva

Pokud i Vy chcete přispět k bohatšímu obsahu našeho zpravodaje, tak neváhejte a zašlete své příspěvky,
nápady a podněty na e-mail ou@cerekvice.cz – předmet: Zpravodaj. Případně je doručte v zalepené obálce
označené textem „ZPRAVODAJ“ do poštovní schránky na obecním úřadě. Redakční rada neodpovídá za
obsah článků a gramatické chyby jednotlivých autorů. Děkujeme!

Příspěvek: starosta obce
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Poplatky je možno hradit na účet obce č.103281132/0300,
variabilní symbol = číslo popisné, účel platby případně
telefonický kontakt napište do poznámky, známky na
popelnice budou po zaplacení vydány dle předchozí dohody.
Pokud máte možnost vyřídit svoje záležitosti na našem
úřadu telefonicky nebo elektronicky (email, facebook,
apod.), prosím využijte tento způsob.
Telefon: 493 696 195, starosta: 724 137 271, E-mail:
ou@cerekvice.cz nebo starosta@cerekvice.cz.

Dle nové legislativy je nutné, aby si každý poplatník vyplnil
formulář, kterým dojde k přihlášení, změně nebo odhlášení
k místnímu poplatku za objednanou kapacitu
soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc
prostřednictvím plátce – obce Cerekvice nad Bystřicí. Na
základě tohoto vyplněného formuláře bude „plátci“
přidělena příslušná svozová známka. Tento formulář si
můžete vyplnit přímo na obecním úřadu v Cerekvici nad
Bystřicí při nákupu svozové známky nebo jej můžete
stáhnout v elektronické podobě na odkazu:
https://www.cerekvice.cz/file.php?nid=553&oid=8663243 .

Příspěvek: starosta obce
Uzávěrka příštího čísla 15.3. 2022
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