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Milí obyvatelé a přátelé Drahova,
rok se sešel s rokem ….. Utekl, pomalu ani nevíme jak …. a najednou v rukách
držíte už 4. vydání Drahovské ročenky. Na konci té poslední se opakovalo slovo
„zrušeno“. Koho by napadlo, že tímto slovem budeme začínat i tuto. Snad Vás ale
i tak její obsah potěší, protože i v roce 2021 se toho v Drahově dělo nakonec
naštěstí hodně a my Vás s tím chceme seznámit.

Tak tedy, už počtvrté ……..
Vážení spoluobčané,
v závěru minulého roku jsem v Drahovské ročence vyjádřil víru, že rok
2020 byl výjimečný a že se již letos budeme moci opět setkávat nejenom
v čase předvánočním, ale i během celého roku a že se situace spojená
s pandemií koronaviru celosvětově uklidní.
Nikdo z nás v té době netušil, že skutečnost bude zcela jiná a že v jarním
období roku 2021 počty nakažených a bohužel i zemřelých rychle
porostou.
Díky očkování a později i teplejšímu období roku se situace zklidnila
a při dodržování základních hygienických opatření byla zrušena přísná
nařízení, která životy lidí značně omezovala.
I přes stále probíhající pandemii koronaviru kulturní a společenský
život v obci neutichl a v rámci možností se dařilo uskutečňovat akce
pořádané Obecním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů. Děkuji za to
všem pořadatelům i účastníkům těchto akcí.
Nevíme, zda se „normální“ život, tak jak jsme jej znali před výskytem
koronaviru, zase vrátí. Možná se po nějakém čase díky očkování
a lékům tato nemoc zařadí mezi ostatní běžné virózy a život bude
„normální“ i s ní. Zatím je ale nutné dodržovat předepsaná hygienická
opatření a tím chránit nejen sebe, ale i své okolí před šířením této
nemoci. Obecní úřad zabezpečí každému, kdo o to požádá, respirátory
a dezinfekční prostředky.
Stojíme na počátku roku 2022. Roku, o kterém ze všech stran slyšíme že
nebude vůbec lehký.
1

Vydání č. 4
Přeji Vám všem do tohoto roku hodně zdraví, štěstí a klidu a aby se Vám
problémy a starosti, které dnešní doba přináší, dařilo úspěšně řešit.
František Havlíček
starosta obce

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OBCI
Nejen začátek loňského roku byl silně ovlivněn přetrvávajícími koronavirovými
opatřeními. Díky nim jsme přišli o všechny tradiční drahovské kulturní akce,
které v období od ledna téměř do konce dubna běžně pořádáme. Zrušen tedy
bohužel byl HASIČSKÝ PLES, VEPŘOVÉ HODY, MASOPUST a také oslava
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN.
Jelikož i v březnu nebylo stále možné pořádat všechny aktivity, přišly drahovské
holky už druhým rokem o chození s NOVÝM LÉTEM. Na začátku dubna byly
VELIKONOCE. Kluci si nenechali ujít ŘEHTÁNÍ a v rouškách o BÍLÉ SOBOTĚ
vybrali koledu. O Velikonočním pondělí předal zástupce obce koledu drahovským
dětem. Budeme doufat, že letos si ji budou moci vykoledovat osobně samy, jak
tomu bývalo zvykem.
10. dubna vyjela zásahová jednotka obce na pokyn OPIS České Budějovice
k požáru u rybníka Hluboký Sax. Při příjezdu na místo události bylo zjištěno, že
se jedná o požár porostu na břehu rybníka, který se již rozšířil na okraj blízkého
lesa, kde hořelo staré listí a lesní hrabanka. Na místo dorazila také jednotka
z Veselí nad Lužnicí a na uhašení požáru pracovaly společně. Z vozidla CAS
Scania jednotka rozvinula dopravní vedení 2xB a z rozdělovače tři útočné proudy
3xC, kterými zabránila šíření požáru dále do lesa. Další členové jednotky pomocí
vysokotlakého proudu uhasili břeh rybníka a následně zde nasadili plovoucí
čerpadlo s jedním proudem 3xB a zastavili šíření požáru dále po břehu rybníka.
Po lokalizaci následovalo prolévání prostoru a dohašování jednotlivých ohnisek.
Z vozidla CAS Tatra 148 byla doplněna voda do vozu CAS Scania. Pro nízkou
hladinu vody nebylo možné provést doplnění vody z rybníka a vozidlo bylo
odesláno pro doplnění zpět do Veselí nad Lužnicí. Po jeho návratu byla voda opět
doplněna do CAS Scania. Na místo se dostavil vyšetřovatel HZS, hlídka Policie
ČR a také revírník lesa, kterému byl prostor po ukončení zásahu předán.
30. dubna se i za ztížené epidemiologické situace povedlo členům SDH postavit
MÁJ. PÁLENÍ ČARODĚJNIC bylo přesunuto z dřívějšího místa pod hřištěm na
náves.
Stejně jako v roce 2020 bylo z důvodu nařízení týkající se covidu zrušeno
OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU (mělo se uskutečnit ve Veselí nad
Lužnicí) a DRAHOVSKÁ TRAKTORIÁDA.
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5. června jsme neváhali a vyrazili jsme v rámci DĚTSKÉHO DNE na výlet do
Novohradských hor, kde jsme vystoupali na rozhlednu na Kraví hoře. Krásný den
pokračoval procházkou po Terčině údolí. Obdivovali jsme vodopád a povedený den
jsme zakončili společným obědem. Druhý den v neděli nás pozval Pavel Čulík do
jeho lanového parku na Vávrovce. Děti i s rodiči „jističi“ tam strávily příjemné
aktivní odpoledne.
Ještě ten samý měsíc projel v dopoledních hodinách Drahovem peloton Cyklotour s Josefem Zimovčákem napříč Českem na podporu onkologicky
nemocných dětí. Mezi účastníky jsme mohli také zahlédnout např. známého
kardiologa MUDr. Pirka.
29. června 2021 Drahov a okolí zasáhla bouřka, kterou doprovázel extrémně silný
vítr. Trvala jen několik minut, přesto škody napáchala obrovské. Naštěstí se
vyhnula obydlené části obce. Ovšem jinak výčet škod nepotřebuje další komentář.
Začneme tím, že až do druhého dne do odpoledních hodin nešel elektrický proud,
v zemědělském areálu strhl vítr plachty z hal pro dobytek SHR Pavlu Dvořákovi,
ve firmě JINOS byla zničena část střechy nad tzv. safari a také nad další
prázdnou halou. Dále v intravilánu obce spadla lípa u márnice, která jen náhodou
nepoškodila ani hřbitovní ani farskou zeď. Na Vřesné spadla další vzrostlá lípa,
která poškodila střechu rekreačního objektu. Několik velkých osik pak spadlo na
střechu myslivecké chaty. Největší katastrofa však byla a stále je v lesích. Cesta
na Hamr nebyla průjezdná zhruba týden, na několika místech zničily vyvrácené
stromy nově opravené cesty. Škody na lesních porostech budou na několik
generací. Odvoz polámaných a vyvrácených stromů bude trvat ještě celé jaro
2022. V obecních lesích jde o zhruba 1500m3 poškozených stromů. Jak ale bude
trvat dlouho obnova, to se dá jen těžko odhadovat. Bohužel jsou nyní lesy po této
kalamitě natolik oslabené a křehké, že pro ně bude každý silnější vítr velkou
zkouškou. Jediné pozitivní na této kalamitě byla nejen práce a pomoc SDH
Drahov při úklidu následků, ale pomoc všech, kteří ji nabídli a poskytli okamžitě
a bezprostředně.
Pouť vloni vyšla na 4. července. Pouťová zábava byla naplánována jako benefiční,
což byl tak trochu paradox v době, kdy i naši obec ohrozil přírodní živel. To v tu
dobu samozřejmě nemohl nikdo tušit. Výtěžek, cca 20 tis., dostane obec
Mikulčice, která byla v červnu postižena tornádem.
Sobotní POUŤOVÉ ZÁBAVY se zúčastnilo odhadem 80 platících návštěvníků.
K tanci i poslechu velmi pěkně zahrála veselská skupina A PROČ NE, za což jí
patří poděkování. V nedělní dopoledne si drahovští muži i drahovská omladina
kopli fotbálek. Nesmíme také zapomenout na procesí, které jako vždy vyšlo
z Veselí nad Lužnicí a pokračovalo do Drahova přes Zlukov. V kostele
Nanebevzetí Panny Marie byla svátost smíření, mše svatá a mariánská
pobožnost. Májka se již tradičně dražila od 15 hodin a byla vydražena rodině
Dvořákových z č.p. 10.
Celý pouťový víkend nás opět bavil lunapark pana Františka Habicha.
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Už pár let zpátky se snažíme zpestřit prázdniny nejenom dětem nějakou
zajímavou hrou. Letos se nám povedlo zapojit poprvé drahovské myslivecké
sdružení. A nutno říct, že to bylo moc fajn a snad se to líbilo všem. Celou akci
nazvanou DRAHOVSKÉ ODPOLEDNE S MYSLIVCI zahájilo myslivecké
troubení a malá výstava trofejí a jiných exemplářů spojených s myslivostí (a se
včelařstvím). Poté hrály děti poznávací hru, kterou pak společně vyhodnotily. Na
louce za vsí a na návesním rybníčku jsme mohli vidět práci mysliveckých psů.
Pak se děti posilnily buřty. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet střelbu vzduchovkou na
terč. Pokračovalo se sladkým zákuskem. A ti odvážní se po 21 hodině šli podívat
za ves termokamerou na noční život volně žijících zvířat.
28. srpna 2021 jsme se sešli a zakončili prázdniny na Vávrovce. Program jsme
přizpůsobili deštivému počasí. Lesem se tedy udělala jen procházka a hry jsme
hráli až na místě. Když padla tma, bylo pro děti připravené malé překvapení
v podobě „bláznivých“ tančících postav. Toto ukončení léta se už stává tradicí,
opět se nás sešlo kolem 60 a poslední domů odjížděli až v pozdních nočních
hodinách.
4. září 2021 jsme se podívali do Prahy do DIVADLA BEZ ZÁBRADLÍ na
představení 3 muži na neznámé adrese.
VESELSKÁ OZVĚNA 2021, cyklus koncertů duchovní hudby v kostelích
mikroregionu Veselsko, pokračoval 12. ročníkem. V sobotu 4. září 2021 od 19
hodin v Drahově v kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupil Q-VOX se
spirituály a písněmi v podání vokálního kvarteta.
25. září 2021 zahrála v sále u místního pohostinství metalová kapela
HARVESTER.
V září Drahovem doslova prolétl mezinárodní cyklistický etapový závod Okolo
jižních Čech 2021.
11. listopadu jsme si připomněli položením kytice k POMNÍKU PADLÝCH DEN
VETERÁNŮ.
Jako bychom tušili, že na konci roku bude obtížné cokoli pořádat, udělali jsme
o měsíc dříve, než bývalo zvykem, DRAHOVSKOU BESÍDKU, kterou jsme nově
nazvali DRAHOVSKÉ POSEZENÍ "v komorním duchu". A moc děkujeme, že jste
přišli v tak hojném počtu a vychutnali si vystoupení Anny Hájíčkové
s Magdalénou Cihlářovou, Alice Bartoškové, Lucie Pragerové a Davida Chyňavy.
V listopadu jsme ještě stihli LAMPIONOVÝ PRŮVOD, a to už po třinácté. Malé
občerstvení po návratu do hospody nemohlo chybět.
V sobotu 20. listopadu 2021 se hasičům ve spolupráci s obcí podařilo zrealizovat
EXKURZI NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE. Více než dvouhodinová
prohlídka i s výkladem byla vyšperkovaná návštěvou Záchranné požární stanice
letiště Praha včetně poutavého vyprávění několika členů jednotky. Došlo i na
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společné foto a prohlídku jejich techniky. Vidět např. startovat z bezprostřední
blízkosti velké dopravní letadlo bralo dech. Věřím, že všichni jsme si odvezli
perfektní zážitky.
28. listopadu jsme se sešli za poslechu tónů saxofonu Alice Bartoškové na návsi
a společně ozdobili a rozsvítili v 1. ADVENTNÍ NEDĚLI vánoční stromeček a
vedle stojící betlém.
Tradici chození BARBOREK a MIKULÁŠE s doprovodem se nám i v roce 2021
povedlo udržet také.
11. 12. 2021 zakončili loňské dění v obci naši hasiči VÝROČNÍ SCHŮZÍ.
Zdá se to až neuvěřitelné, že i v tak komplikované době se v obci podařilo
obecnímu úřadu, hasičům a nově i myslivcům zorganizovat a uskutečnit tolik
zajímavých akcí. Pořád děkujeme, ale ono se to jinak říct nedá. Takže moc díky!!!
A OSTATNÍ ……

NOVÝ ZNAK A VLAJKA OBCE
23. března 2021 se naše obec konečně dočkala svého ZNAKU a VLAJKY. Tento
den je Drahovu udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Radek Vondráček svým rozhodnutím č. 105.
Heraldika má svá pevná pravidla. Není možné dát do znaku „na co si člověk
vzpomene“. Níže Vám vysvětlíme ikonografický význam obecních symbolů:
Heroldská čili geometrická figura vlnitého dělení štítu jasně symbolizuje četné
jihočeské rybníky v katastru obce, přičemž dvě pole znaku připomínají obě
základní sídelní jednotky, Drahov a Vřesnou.
Hlavní obecná neboli všeobecná figura heraldické lilie je klasickým mariánským
atributem, zastupujícím zdejší starobylý kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Obecné figury heraldických růží, provázejících lilii, odkazují na historické
počátky obce a nejstarší písemné zprávy, spojené s mocným rodem jihočeských
Vítkovců, pány z Hradce i pány z Bernartic, zároveň jsou též provázány se
symbolikou Panny Marie, viz např. růženec.
Poslední obecná figura květu leknínu, kterou dosud žádná obec v ČR ve znaku
nemá, je inspirována ojedinělým výskytem leknínu bílého v rámci místní přírodní
památky Farářský rybník a jiných druhů leknínů na rybnících v katastru naší
obce.
Modrá je mariánskou barvou víry, zvláště ve spojení s bílou čili stříbrnou,
typickou pro životodárnou vodu, ale i dobré povětří. Zelená barvou naděje,
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venkovské krajiny lesů, luk i polí, obnovy a rekreace, též i leknínových listů, na
nichž květy „plují“.
U vlajky jsou všechny výše popsané tinktury a figury převedeny ze svislého štítu
znaku do dvou obdélníkových pruhů listu vlajky o stanoveném poměru šířky
k délce 2 : 3 daném státní vlajkou České republiky.

HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V ROCE 2022
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
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Děkujeme,
že třídíte odpad

2019
41,89 t
0,17983 t
2,24 t
3,29 t
3,417 t
47,82 t

Směsný komunální odpad
Kompozitní obaly (Tetrapack)
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad

2020
43,20 t
0,18686 t
2,78 t
3,97 t
3,55036 t
75,7 t

Dále se v roce 2020 vytřídilo 2,04 t objemného odpadu, 0,09 t barev a 3,14 t
biologicky nerozložitelného odpadu.
Směsný komunální odpad vyváží společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
každý pátek, a to i v případě, že je tento den státním svátkem.
V Drahově bylo vytvořeno nové místo na tříděný odpad, které se nachází u cesty
pod vilou Kramlů. Je zde kontejner na plast, papír a sklo. Nádoby budou
vyváženy dle harmonogramu svozu.
Prosíme obyvatele a rekreanty, kteří bydlí v okolí, aby odpad nosili právě sem a
tím tak "ulehčili" sběrnému místu na návsi.
Sběr železného šrotu a domovního odpadu provedli jako svou brigádu hasiči, a to
15. května 2021. Ve dnech 14.5. - 16.5. 2021 měli opět občané a rekreanti obce
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možnost donést do bývalého školního dvora vyřazené elektrospotřebiče
a nebezpečný odpad.
Další uskutečněná brigáda byla společná, myslivecká a hasičská.
Při ní jsme uklízeli paseku po těžbě. Finanční výnos z této brigády byl věnován
drahovským dětem na výlet nebo jinou kulturní akci. Poslední loňská hasičská
brigáda byla na podzimní úklid obce.

Cena vodného v roce 2022 bude 39,15,- Kč za m3 včetně DPH.

Cena za odpady bude v roce 2022 dle Obecně závazné vyhlášky obce o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 2/2021 následující:
500,- Kč za trvale žijícího obyvatele
500,- Kč za rekreační objekt
Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 21423301/0100, jako
variabilní symbol uveďte, prosím, svoje příjmení a číslo popisné. Platba
v hotovosti bude možná v předem vyhlášený termín.

Od 1. října 2021 je obec plátcem DPH. Cena za palivové dřevo je 50,-Kč/m3 + 21%
DPH pro trvale žijícího obyvatele a 100,-Kč/m3 + 21% DPH pro ostatní.

Senioři jezdí pravidelně každý čtvrtek (nebo po dohodě v jiný den) na nákupy. Dle
jejich potřeby je také dovezeme obecním automobilem k lékaři. V loňském roce
jsme řešili případ, kdy jsme na dobu 3 měsíců, tj. po dobu rekonvalescence po
úrazu, zařídili seniorce z obce byt v domově důchodců ve Veselí n.L.
Knihovnu v budově bývalé školy stále spravuje paní Zdeňka Hejdová. O hřbitov
se stará pan Stanislav Ondřej. Správce obecních lesů je nadále pan Jan Dvořák
st. a webové stránky pro obec vytváří pan Jan Nohava st.
Také nesmíme zapomenout na „kulturní srdce“ naší obce, a to hospodu.
V loňském roce dostala během nucené covidové pauzy nový háv. Webové stránky
jsou www.drahovskahospoda.cz, tel. kontakt je 733 458 334. Na obědy můžete
zajít od úterý do soboty. Cena za menu je ke dni uzávěrky 105,- Kč.
Otevírací doba je:
Pondělí 16 – 22 hod.
Úterý – pátek 11 – 22 hod.
Sobota 11 – 15 hod., v neděli je ZAVŘENO.
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Musíme také zmínit, že i letos byl použit dron s termovizí při senosečích u SHR
pana Pavla Dvořáka. Tentokrát se vyhledávání srnčat zúčastnilo také několik
drahovských myslivců. Spolu s dronistkou Kristýnou Szabó z organizace STOP
sečení srnčat, která tuto činnost vykonává zdarma a ve svém volném čase,
zachránili neuvěřitelných 11 srnčat na ploše cca 11 ha.

Důležitou informací je také to, že úřední deska změnila své umístění. Nově ji
najdete na budově č.p. 84, což je bývalá původní prodejna, nyní sklad firmy
Green.

K 31.12.2021 žilo v Drahově 156 trvale žijících obyvatel. Přistěhovalo se 6 lidí,
1 se odstěhoval, 1 zemřel, 1 se narodil a 1 se stěhoval v rámci obce.

INVESTICE a VÝDAJE OBECNÍHO ÚŘADU v roce 2021
Loňské jaro prošel velkou opravou drahovský sál. Je nově vymalováno, včetně
desek na stropě. Nové je také boční osvětlení, u kterého se dá na dálkové
ovládání regulovat síla svitu a 2 barvy, bílá a žlutá. Okna dostala nové garnyže,
záclony a zatemňovací závěsy (využití např. při promítání). Podlaha je také
ošetřená.
Náš sál si je také možné pronajmout na např. narozeninové oslavy, svatby ....
Po červnové bouřce bylo nutné ošetřit, prořezat a zabezpečit vzrostlé stromy
v intravilánu. O to se nám již několikátým rokem stará pan Jan Skořepa z firmy
Zdravý strom se sídlem v J. Hradci.
Na nová okna na budově bývalé školy získala obec z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje dotaci ve výši 144.000,- Kč. Zhotovitel byla veselská firma
DIRAC okna s.r.o. Celková částka za dílo byla 246.429,-Kč vč. DPH. Budova školy
byla také vymalována a nové jsou i okapy.
Jak již bylo zmíněno, bylo vyhotoveno nové místo na tříděný odpad. Panely
položila firma NOVÁK.
Zhotovitelem grafického náhledu obecního znaku a vlajky a souvisejících
dokumentů je společnost Alerion, se sídlem v Brně – Králově poli, Chaloupkova 1,
autorem je PhDr. Zdeněk Kubík, heraldik a vexilolog.
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Vydání č. 4
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny:
Volební účast 75,57 %
Konečné výsledky voleb:
30,61 %
28,57 %
10,20 %
8,16 %
7,14 %
6,12 %
4,08 %
2,04 %
1,02 %
1,02 %
1,02 %

30 hl. SPOLU
28 hl. ANO
10 hl. SPD
8 hl. ČSSD
7 hl. Piráti+STAN
6 hl. PŘÍSAHA
4 hl. TSS
2 hl. KSČM
1 hl. Monarchiste.cz
1 hl. ZELENÍ
1 hl. ANS
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Vydání č. 4
PLÁNY PO ROK 2022
Největším investičním plánem bude projektová dokumentace na výstavbu
splaškové kanalizace a centrální ČOV v obci.
Budeme pokračovat v dokončení těžby po přírodní kalamitě a pracovat se bude
také na dalších “krocích“, které nás povedou ke zdárnému konci vyhotovení ZTV
„Pod hřištěm“.
Obecní knihovna se dočká své kompletní revitalizace.
A nového vzhledu se také dočká drahovský betlém.
Provedeme nutné opravy na silnici Drahov – Zlukov.

PROJEVUJEME ÚCTU K ZEMŘELÝM v roce 2021
Mons. Václav Kulhánek (nedožitých 91 let)

I když se vlastně stále opakujeme s přáním zdraví do dalšího roku,
doba nám dává za pravdu, že to není nikdy zbytečné.
Takže hodně zdraví, ale také pohodu v osobním i v pracovním životě
Vám přeje Zastupitelstvo obce Drahov i do roku 2022.
Všem, kteří se podílejí na dění v obci patří opět obrovský dík.

Kontakt:
Starosta – tel. 724 313 622

Zpracovala Irena Dvořáková

Místostarostka – tel. 737 557 997

Uzávěrka 4. vydání 11. ledna 2022
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Vydání č. 4
Myslivecký spolek Drahov – Vřesná přeje všem občanům Drahova krásné
prožití svátků vánočních a v novém roce mnoho zdraví a úspěchů.
Náš spolek má v tomto roce 13 stálých členů a jednoho hostujícího člena. Stejně
jako v minulých letech, jsme se i tento rok podíleli na pálení větví po kůrovcové
těžbě v obecních lesích. Protože na mýtinách byla naplánovaná výsadba nových
stromků a bylo třeba větve odklidit v krátkém čase, spojili jsme své síly s členy
hasičského sboru. V době senosečí jsme společně s dobrovolníky procházeli
louky a vyháněli srnčata. I letos jsme využili dronu s termovizí. Tímto všem velmi
děkujeme za pomoc. Na druhé straně je naší snahou regulace stavů černé zvěře,
která způsobuje škody nejen na polích ale i v lesích. Za tento rok bylo odloveno
přes 70 kusů prasat. Také jsme se pustili do celkové rekonstrukce myslivecké
chaty. V současné době máme hotový nový přístřešek na vůz za traktor
a opravené oba dva štíty.
Koncem června 2021 se naší obcí a okolními lesy prohnala velmi silná vichřice
a způsobila velké škody nejen v lesích. Na mysliveckou chatu padly tři vzrostlé
stromy a poškodily krytinu střechy. Díky rychlé práci členů spolku
a dobrovolníků byla střecha opět brzy opravena. Zároveň děkujeme firmě Novák
za poskytnutí techniky.
A protože chceme zvýšit zájem mladých lidí o myslivost, uspořádali jsme v létě
akci pro děti. Členové spolku připravili přednášku s bohatým doprovodným
programem (ukázky trofejí a preparovaných zvířat, soutěž v poznávání zvířat,
výcvik loveckého psa, opékání buřtů, procházka s termovizí). Akce se vydařila
a dětem i dospělým se líbila.

Za myslivecký spolek

Radek Havlíček
(předseda MS)
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