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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Jak
jsme
v minulém zpravodaji
uvedli,
nejdůležitější akcí letošního roku bylo dokončení
úprav veřejných prostranství. Snad se shodneme, že
akce byla pro vzhled obce prospěšná a budeme se
v budoucnu všichni snažit tento stav zachovat.
Dovolím si znovu připomenout, že realizace těchto
prací byla pro obec dosažitelná jen díky přispění
finančních prostředků z Evropské unie a ze státních
zdrojů. Právě s ohledem na čerpání dotace šlo o
záležitost organizačně a administrativně velmi
náročnou.
Byla dokončena stavba suché retenční nádrže na
pravobřežním přítoku Němčického potoka a dílo
následně bezúplatně předáno do majetku naší obce
z titulu vlastnictví pozemků, na kterých dílo stojí.
Protože se jedná o stavbu určenou výhradně pro
městys Sloup, bylo při předávání díla smluvně
dohodnuto, že provozování bude zajišťovat Sloup a
následně bude celé dílo do jeho vlastnictví převedeno.
V souladu se schváleným pasportem dopravního
značení obce a s cílem zvýšení dopravní bezpečnosti
byly instalovány nové dopravní značky.
Z dalších akcí realizovaných v uplynulém roce
připomínáme:
 v budově kulturního domu byly
vyměněny vchodové dveře vnější i
zádveřní a také vchodové dveře
obecní hospody,
 opraven přítokový systém rybníka,
 opravena výpustná nádrž rybníka
 opraveny výtluky komunikací v horní
části obce,
 opravena podezdívka oplocení
hřbitova,
 opravena fasáda márnice,
 z prostranství hřbitova odstraněny
náletové dřeviny,





uvnitř kostela nová omítka po vyschnutí zdiva
v místech původního vlhnutí,
opraveno oplocení zahrady mateřské školy,
opravena část oplocení výletiště.

Snad se nemýlím, ale z mého pohledu bylo velmi
vydařenou akcí minulého roku Svatováclavské
sousedské
posezení
spojené
s výstavou
zahrádkářských výpěstků a produktů. Za jeho
uspořádání si zaslouží poděkování všechny
společenské složky obce, zejména zahrádkáři.
Určitě je dobré připomenout, že jednou z důležitých
společenských událostí počátku příštího roku bude
Sousedský bál, který se uskuteční v pátek 10. února.
K tanci a poslechu nám zahraje hudební skupina
Živel, kterou jsme poznali na zmíněném
Svatováclavském sousedském posezení.
A na závěr mi dovolte popřát Vám všem hodně
zdraví, štěstí a pohody v následujícím roce.
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Ing. Pavel Sadecký – starosta

Co je nového na internetu
Na internetových stránkách obce, které jak jistě
víte, naleznete na adrese www.nemcice.eu, se
objevila další nabídka pod označením „Mapový
portál“. Zde můžete shlédnout nejen fotomapu naší

obce a celého katastru, ale také historické mapy,
katastr nemovitostí a číslování budov.
Snažíme se také doplňovat fotogalerii o snímky ze
zajímavých událostí, které v obci proběhly.
Ing. Pavel Sadecký

Rok 2011 v mateřské škole
V září nastoupilo do MŠ sedm nových dětí,
vesměs tříletých. Po několikaletém období jsme
nemohli uspokojit všechny žádosti o umístění do MŠ,
tři děti nebyly přijaty z důvodu naplnění kapacity,
která je v naší MŠ 24 dětí. Od září navštěvuje naši
školku 11 dětí z Ludíkova a 13 dětí z Němčic, 9
děvčat a 15 chlapců ve věku 3 až 6 roků.
Po prázdninách na děti čekala nová houpačka a
pískoviště, které nám vybudovali šikovní tatínkové, za
což jim ještě jednou moc děkujeme. A nejen jim, ale
všem, kdo nám pomáhá nejen drobnými opravami,
sponzorskými dárky v podobě zeleniny, ovoce,
výtvarných materiálů, sladkostí. Děkujeme jim za
zájem, který nám projevují a za perfektní spolupráci.
Po přivítání v novém školním roce jsme se pustili
s chutí do práce a za 4 měsíce se děti naučily spoustu
znalostí a dovedností, potřebných pro další život.
Učily a učí se především žít v kolektivu – ve skupině
svých vrstevníků, hrát si spolu, navzájem si
naslouchat a domluvit se, pomáhat si, neubližovat,
neničit, chovat se ohleduplně k ostatním, vážit si
práce druhých, osvojují si pravidla společenského
chován.
V letošním šk. roce jsme dětem nabídli kroužek
pískání na flétnu a nově kroužek angličtiny, který
hravou a zábavnou formou vyučuje externí lektor.
Pobyt v MŠ jsme dětem zpříjemnili mimoškolními
aktivitami a kulturními zážitky. V tomto školním roce
děti navštívily divadlo Radost, divadelní představení
v MŠ Valchově a ve Sloupu. V MŠ Vavřinci je čekal
pěkný a poučný prožitek na ekologické besedě.
Společně s rodiči jsme prožili pěkné podzimní
odpoledne spojené s pouštěním draků a opékáním

párků na školní zahradě. S rodiči si děti také
vyzkoušely své tvořivé dovednosti na vánoční dílně.
Závěr roku dětem připravil nemalé radosti, ale také
starosti. Obavy, které ovládly dětské dušičky
v mikulášském období, byly zbytečné, protože je
navštívil jen Mikuláš a ten všechny děti potěšil
dárečkem. Vždyť čert nebyl vůbec potřebný, protože
máme letos ve školce opravdu jen hodné, přátelské a
milé děti, které přichází s radostí a úsměvem.
V sobotu 3. prosince děti vystoupily v kulturním
domě a potěšily svým krátkým programem. Rády a
s nadšením předvedly svoje recitační, pěvecké i
pohybové dovednosti, o čemž se mohli četní
návštěvníci přesvědčit sami.
Velká radost zavládla v MŠ při vánoční nadílce,
každé z dětí našlo pod stromečkem oblíbenou hračku,
pochutnalo si na výborném cukroví, které nám
darovala nejedna maminka. U stromečku jsme si
zazpívali koledy a popřáli jsme si krásné Vánoce.
A už zase končí rok, za pár okamžiků nastoupí
nový rok 2012. Děti čeká ještě mnoho práce a
zážitků, popřejme jim, ať vše prožijí v pohodě, klidu,
ve zdraví a v přátelství, obklopeny láskou všech svých
nejbližších a nezapomeňme, že nikdy nebudeme moci
své děti vychovávat znovu. Nikdy! Máme jen jedinou
možnou příležitost, a to neopakovatelnou.
Nepromarněme ji.

Obecní úřad spolu se složkami obce Vás zve na:

Sbor dobrovolných hasičů Němčice Vás zve na:

XVI. Sousedský bál

12. Hasičský ples

který proběhne v pátek dne 10. února 2012
od 20:00 h v kulturním domě v Němčicích.
Jste co nejsrdečněji zváni.

který proběhne v sobotu dne 21. ledna 2012
od 20:00 h v kulturním domě v Němčicích.
Na Vaši účast se těší SDH Němčice

Dovolte, abych Vám všem popřála krásné Vánoce,
hodně šťastných chvil se svými nejdražšími, pevné
zdraví a hodně úspěchů v roce 2012.
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Za kolektiv MŠ Ivana Novoseljuková

Z činnosti SPOZ Němčice
Tak jako každý rok i letos mi dovolte napsat pár
slov o činnosti SPOZ při OÚ Němčice.
Jistě každý z Vás, kdo sleduje naše akce,
zaregistroval, že jich trochu ubylo. Není to ale
způsobeno naší leností, nebo nezájmem o práci, ale
bohužel hlavně pracovní vytížeností, při které máme
problém najít společný termín pro uspořádání akcí.
V letošním roce nám oznámily ukončení činnosti
v SPOZ paní Magda Šebelová a paní Jana Poláková,
moc nás to mrzí, ale chápeme to. Tímto způsobem
bych jim chtěla poděkovat za jejich dlouholetou práci
v SPOZ a doufám, že si na chvíle strávené při
společných akcích rády vzpomenou. Zvažovaly jsme
dokonce jestli po jejich odchodu nemáme činnost
ukončit. Zájem o členství, ale projevily Ing. Šárka
Marková a Mgr. Petra Veselá DiS. A tak se pokusíme
pokračovat, využiji této možnosti oslovit popřípadě
zájemce o práci v SPOZ, určitě bychom rády

postupně předaly činnost mladším a určitě
kreativnějším nástupcům.
Ještě pár slov k naší činnosti, opět jsme rády
navštívily naše spoluobčany u příležitosti jejich
životních jubileí. Pomohly jsme našim hasičům při
VC Blanenska. Společně se členy TJ Babylon
připravily pálení čarodějnic, které nám bohužel
zhatilo počasí. Velmi úspěšné bylo setkání ke Dni
matek, kde samozřejmě nezklamali naši nejmenší
z MŠ, za což patří dík paní ředitelce Novoseljukové a
paní učitelce Hrdé. Paní Poláková a Šebelová
připravily společně s ČČK zajímavou přednášku Mgr.
Podhorné. Určitě jsme udělaly radost i tradičním
Adventním setkáním.
Dovolte mi závěrem popřát Vám všem krásný a
úspěšný rok 2012.
Za SPOZ Lenka Dvořáčková

Činnost Místní knihovny ve druhém pololetí 2011
Rozšíření provozní doby - od 1. října 2011 je
Místní knihovna otevřena každý čtvrtek v době od 14
do 19 hodin. Rozšíření provozní doby o dvě hodiny
uvítali především školáci. Ve stejnou dobu je také
k dispozici veřejný internet. Připomínáme všem
čtenářům, že si mohou vybírat knihy také pomocí online katalogu, který je v provozu už druhým rokem.
Máme radost i z virtuálních návštěvníků na našich
webových stránkách. V současné době jsme
zaznamenali více jak 7.700 přístupů. Pro úplnost
uvádím
naši
webovou
adresu:
www.naseknihovna.cz/nemcice
Výměnný fond – pravidelně přivážíme knižní
novinky z regionálního oddělení Městské knihovny
v Blansku a také poskytujeme servis čtenářům
v obstarávání knih dle jejich výběru.
Počet čtenářů – každým rokem roste letos se
přihlásilo 13 nových čtenářů a celkový počet
aktivních čtenářů se tak zvýšil na 73. Také počet
vypůjčených knih stoupá. Potěšitelný je zájem dětí a
studentů, kteří tvoří více jak polovinu všech čtenářů a
také pilně a pravidelně navštěvují knihovnu.
„Putování za regionální osobností“ byl název
akce, pro mladé čtenáře z malých knihoven na
Blanensku. Pořadatelem byla Městská knihovna
v Blansku. V sobotu 3. 9. jsme putovali oblastmi
Malého a Velkého Chlumu mezi Bořitovem a
Oborou. Osobností se kterou jsme se měli seznámit
je sochař Stanislav Rolínek. Každý z účastníků dostal

putovní knížku, kam si zapisoval plnění úkolů, které
na nás čekaly během cesty, a také sbíral body za
správná řešení. Viděli jsme málo známé sousoší
znázorňující velké postavy naší historie právě od
Stanislava Rolínka. Vylezli jsme na oborskou
rozhlednu a také jsme se seznámili s prehistorickými
nálezy. Na konci putování nás čekalo vyhodnocení
soutěže a odměny. Pořadatelé nám připravili uvítání
na výletišti v Oboře, kde jsme si ještě zasoutěžili a
opekli párky. Byl to moc pěkný celodenní výlet za
krásného počasí a tak se nám ani nechtělo domů.
Návštěva divadla – na pátek 28.10.2011 se nám
podařilo zajistit divadelní představení „Brouk
v hlavě“ v Městském divadle Brno. Brzy se sešlo dost
zájemců na to, abychom obsadili celý autobus.
Komedie obsazená brněnskými hereckými hvězdami
se všem líbila.
Jak se žije na opačném konci zeměkoule - byl
název cestovatelské besedy, která se uskutečnila
v sobotu 10. 12. 2011. Všichni účastníci besedy se
shodli, že to bylo povedené vyprávění z cest po
Novém Zélandu a Austrálii spojené s promítáním.
Mladá cestovatelka Mgr. Petra Sommerová
s humorem a nadhledem popisovala své putování
těmito, pro nás často exotickými kraji. Posezení při
besedě a s šálkem čaje nám zpříjemnilo zimní
předvánoční odpoledne. Hodně zdraví, pohody a
štěstí v roce 2012 a také příjemné chvíle strávené ve
společnosti krásných knih vám všem přeje
Marta Sadecká - knihovnice
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Činnost kroužků při Místní knihovně ve druhém pololetí 2011
Novinky – v letošním roce se nám přihlásilo do
kroužků 6 kluků a 8 dívek. Nově se scházíme každé
úterý v 16 hodin. Po prázdninách nás přivítala nově
vybavená klubovna s vyřešenými úložnými prostory
pro naši činnost. Nově jsme také „vyfasovali“
pantofle na přezouvání a hned jsme si je označili
jmenovkami. Protože jsme stále žízniví, tak nám paní
knihovnice pořídila hrníčky, my jsme si je
vlastnoručně vyzdobili barvičkami na porcelán a tak si
je vždy poznáme. Také máme krásně vyzdobené
stěny a na nich
podobizny
ve
vlastnoručně
vyrobených
rámečcích.
Roztleskávačky –
je
název
taneční
skupiny, která se
zrodila právě v našem
kroužku. Představily
jsme se při oslavě
Dne státnosti 28. 9.
2011 a prý jsme se
moc líbily. Pilně jsme
trénovaly
celé
prázdniny a připravily
dvě
vystoupení.
Tancování nás moc baví a rády bychom pokračovaly.
Chybí nám však šikovná slečna, která by se nám
věnovala. Obracíme se tímto na vás, milé čtenářky
Zpravodaje, zda o někom nevíte.
Modelářský kroužek – kluci v kroužku pod
vedením Michala Krátkého dělají pokroky a věnují se
stále náročnějším modelům. Scházejí se pravidelně a
jejich počet se stabilizoval.
Výtvarný kroužek – také ve výtvarném kroužku
se věnujeme stále náročnějším technikám. Naučili

jsme se pracovat s barvami na sklo a vytvořily krásné
barevné vitráže.
V době před vánocemi zase pravidelně vyrábíme
vánoční dekorace. Letos jsou to skleněné svícny,
zdobené barevnými motivy, andílci na pověšení do
okna a dekorační kroužky na vánoční ubrousky. Pod
vedením Marušky Skotákové a Elišky Hádlerové se
nás schází tolik, že je nám už klubovna malá.
Vánoční punč – už tradiční záležitost na
zakončení roku se letos konal 20. 12. 2011.
Vždy si připravíme
slavnostní pohoštění
a děláme si radost.
Letos
jsme
si
vyhodnotili
naše
práce a odměnili se.
Hlavní náplní však
byla generálka na
„Živý
betlém“
Koledy už trénujeme
od
poloviny
listopadu.
Živý betlém – letos
jsme nachystali pro
naše
spoluobčany
netradiční zahájení
Vánoc.
Připravili
jsme představení Živého betléma spojené se zpíváním
koled. Celá akce proběhla v parčíku před kostelem na
Štědrý den ve 14 hodin. Pro diváky jsme si připravili
vánoční gratulace. Poprosili jsme starší děvčata, aby
nám při zpívání pomohla, a tímto jim děkujeme.
Spokojení diváci si také odnášeli domů betlémské
světlo.
Marta Sadecká – knihovnice

Poděkování
Několikrát jsem se při bilancování minulých
období zmiňoval o dobré spolupráci všech
zastupitelů při řešení všech běžných i mimořádných
problémů. Přitom jsem pozapomněl, že bez účasti
občanů by celá naše snaha byla jen málo účinná.
Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům naší
obce za pochopení a porozumění, které jsou ve
vztahu k práci zastupitelstva zřetelné. Velké
poděkování si zaslouží zástupci společenských
organizací působících v obci, jako jsou hasiči, sbor
pro občanské záležitosti, sportovci, tělesně postižení a

nevidomí a zahrádkáři. Bez aktivní účasti zástupců
jmenovaných složek by rozvoj obce a společenské
dění v ní byly nemyslitelné. Rovněž chci poděkovat
stavebnímu podnikateli panu Vladimíru Šebelovi,
který vždy ochotně poskytne obci nejen své technické
vybavení ale i odbornou radu.
A na závěr ještě poznamenám. Je potěšitelné, že
do společenského dění v naší obci se trvale zapojují i
děti svými aktivitami při místní knihovně. To je pro
budoucnost obce velmi cenné.
Ing. Pavel Sadecký - starosta
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Hasiči a jejich činnost v pololetí roku 2011
Půl rok uplynul jako voda v potoce a mě
nezbývá než zhodnotit činnost SDH v druhém
pololetí roku 2011.
V neděli dne 14.8.2011 se na hasičském
závodišti konal již 11-tý ročník soutěže „O putovní
pohár starosty obce Němčice“. Tato, na organizaci
velice náročná akce, přilákala 34 družstev
mužských a 17 družstev ženských závodníků. Ve
slušné konkurenci se naše družstvo žen umístilo na
nepopulárním bramborovém místě s časem 18,71s
(18,10L). U mužských družstev to bylo po
nepovedených požárních útocích 19. místo pro
družstvo „A“ s časem 20,23 (17,97L) a 21. místo
pro družstvo „B“ s časem 21,18 (20,45P).
Hasiči to není jenom závodění a pořádání
různých akcí, ale jsou to také především činnosti
spojené s JPO. Naše jednotka již tradičně
prochází každoročním školením. V letošním roce
se
nekonalo,
jako
v letech
minulých
v Petrovickém kulturním domě, ale v nově
zrekonstruovaných prostorách kulturního domu
ve Žďáře. Nejenom školení konané pod záštitou
okrsku Sloup, ale také naši velitelé a strojníci
chodí na odborné školení na stanici HZS
Boskovice. Jednotka se letos účastnila dvou
výjezdů k nahlášeným událostem. První byl planý
poplach k nahlášenému požáru lesa mezi
Němčicemi a Sloupem, jednalo se o pálení klestí.
Druhou akcí, ke které jsme vyjeli, byl požár lesnické
techniky na dlouhé cestě směrem do Boskovic.
I na počátku nového roku budeme pořádat 11-tý
hasičský ples. Jeho konání bude dne 21.1.2011 od
20:00 hodin v KD. Celým večerem bude hudebně
provázet kapela AKCENT a bude připravena bohatá
tombola a občerstvení. Chtěl bych Vás touto cestou
na ples pozvat a věřím, že se v co nejhojnějším počtu
zúčastníte. Na vaši účast se těší SDH Němčice.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát do nového
roku 2012 co nejvíce pohody, zdraví a spokojenosti.

Jako již mnohokrát, musím poděkovat za přípravu
celé soutěže a jejím průběhu všem zúčastněným
pořadatelům, sponzorům i občanům za podporu.
V celém seriálu VC-Blanenska, v konkurenci více jak
60 družstev z mnoha okresů, se naše družstva
umístila:
Muži
12. Němčice „A“
87b
31. Němčice „B“
15b
Ženy
4.
Němčice
92b

Ing. Lukáš Šebela

Nabídka prodeje pozemku pro stavbu
Usnesením zastupitelstva obce ze dne
10.3.2011,byl schválen záměr prodeje pozemku parc.
č. 463/8 o výměře 801 m2 v intravilánu obce. Tento
byl následně nabídnut k prodeji na základě přijaté
písemné žádosti. Osoba, které byl odprodej nabídnut
však na nabídku dále nereagovala a na výzvu obce
oznámila, že o prodej již nemá zájem.

Tímto opět nabízíme odprodej výše uvedeného
pozemku v horní části obce v blízkosti zahrady MŠ
k prodeji za účelem výstavby rodinného domu.
Pozemek je nabízen v ceně 200Kč za m2. Od
případných zájemců očekáváme písemný požadavek.
Ing. Pavel Sadecký – starosta
5
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Pavel Krátký

Oddíl stolního tenisu
Dne 23. Září se uskutečnil v místním
Kulturním domě aktiv stolního tenisu. Nová
sezóna 2011/2012 odstartovala 15. října a
letos už se soutěží účastní pouze 2 týmy,
družstvo „C“ se zrušilo pro nedostatek
hráčů.
Družstvo „A“ ve složení Meluzín
Rostislav, Krátký Pavel, Ondroušek Alois,
Sedlák Vítězslav a Hebelka Ladislav ml.
hraje Okresní přebor II. třídy do kterého
sestoupilo. Po nevyrovnaných výkonech se
po 8. kole družstvo nachází na nelichotivém
7. místě, což je oproti původnímu očekávání
zklamáním. Nejlepším hráčem je tradičně
Meluzín Rostislav.
Družstvo „B“ ve složení Hebelka
Ladislav ml., Filouš Martin, Přikryl Jiří,
Hebelka Radek a Hebelka Leoš hraje
Okresní soutěž I. třídy, do které rovněž
sestoupilo. Po 8. kole se družstvo nachází na
1. místě a s jistotou bude bojovat o postup,
který jak věříme vybojují. Dobře hrají opory
Hebelka Ladislav ml. a Filouš Martin. Od
října bývají tréninky mládeže vždy ve čtvrtek
v 17 hodin. Účast je slabá.
Dne 3. prosince 2011 se v Křetíně konal
Okresní přebor stolního tenisu dospělých.
V konkurenci 69 hráčů se naši neumístili. Ve
volných termínech se zúčastníme tradičních
turnajů
v Šošůvce,
Voděradech
a
Vysočanech.

Tabulky po 8. kole
Poř. Tým
Z
V
R
1
Olešnice A
8
7
0
2
Boskovice C 8
5
2
3
Křetín C
8
5
1
4
Letovice A
8
5
1
5
Borotín A
8
5
0
6
Brumov A
8
4
0
---------------------------------------------------7
Němčice A 8
4
0
8
Svitávka B
8
3
2
9
Vysočany B 8
2
3
10
Rohozec B
8
2
1
11
Jestřebí B
8
1
0
12
Veselice B
8
0
0
Poř Tým
Z
V
R
1
Němčice B 8
6
2
2
Velenov A
8
7
0
3
Voděrady C 8
6
0
4
Kuničky A
8
5
2
5
Petrovice C 8
4
2
6
Žďárná C
8
5
0
-----------------------------------------------------7
Olešnice B
8
3
1
8
Kunštát C
8
3
1
9
Bořitov B
8
2
0
10
Vysočany D 8
1
1
11
Sošůvka D
8
1
1
12
Vanovice C 8
0
0

P
1
1
2
2
3
4

B
22
20
19
19
18
16

4
3
3
5
7
8

16
16
15
13
10
8

P
0
1
2
1
2
3

B
22
22
20
20
18
18

4
4
6
6
6
8

15
15
12
11
11
8

Oddíl šipek
Por. Družstvo

Z

V VP PP P Skóre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10
10
10
10
11
10
10
10
10
11
10
10
10

9
8
8
8
5
5
4
4
3
2
2
1
1

TJ Babylon Němčice A
Popelka Team
ŠK BISTRO Stvolová A
DC Na Středy
ŠK Bistro Stvolová B
DC Poškoláci Valchov
ŠK pivaři Deštná Letovice
DC Triple X Letovice
TJ Babylon Němčice B
Holba team Knínice
Surikaty Těchov
DC Tropic Boskovice
DC Pivnice Asfalt B

0
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0
1
0

1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2

0
0
2
2
4
4
5
6
6
8
8
8
7

93
82
78
77
74
61
60
48
51
51
38
46
39

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Legy
28
40
42
43
60
60
61
72
70
82
82
75
83

6

196
181
176
170
172
139
142
122
132
134
103
117
118

B
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

89
110
108
117
141
139
150
161
162
189
184
171
181

28
27
24
24
19
17
13
12
11
7
6
5
5

V letošním roce začali šipkovou
ligu hrát dvě družstva. Družstvo „A“
ve složení M. Dvořáček, R. Malý,
R. Hebelka, J. Kaššai, E. Kouřil jsou
po desátem kole na prvním místě.
Jejich suverénní výkon lze vidět na
skóre v tabulce. Druhé družstvo
začalo svoje působení v lize třemi
výhrami v řadě a v současné chvíli
jsou na devátém místě. Družstvo
hraje ve složení V. Fišer, V. Fidler,
L. Pollák, L. Hebelka, P. Přikryl a
M. Sedlák ml. Závěrem mi dovolte
popřát všem spoluobčanům hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2012.

