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Vteøina v lednu
A den je tichý, køehký jako skoøápka.

Uvnitø je slunce, také celé bílé.
I sníh je bílý, stromy, støechy, sníh.

I tato vteøina, i tato bílá chvíle.

Jan Skácel
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Vážení a milí ètenáøi,
pøejeme vám krásné Vánoce plné klidu a pohody

a v novém roce hodnì zdraví, úspìchù 
a radosti.

 Redakèní rada
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Slovo starostky
Tak nám rok utekl jako voda a máme zde opìt pøedvánoèní adventní èas. Mnoho z 
nás v tomto èase bilancuje, co se mu v letošním roce povedlo, zda splnil vše, co si 
naplánoval.
Èasovì nejnároènìjší a také finanènì nejvýznamnìjší byla pro naši obec 
rekonstrukce obecního hostince. Aèkoliv se v prùbìhu realizace vyskytovaly vìtší i 
menší problémy, akce nakonec skonèila dne 16. øíjna 2012 kolaudací. 
Dne 9.listopadu 2012 jsme podali na Mìstském úøadì v Kostelci nad Orlicí žádost o 
poskytnutí finanèní podpory  z „Programu obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje“ na akci „Výmìna oken a dveøí v MŠ, oprava plotu a fasády ZŠ“. Zda naše 
žádost bude úspìšná, budeme vìdìt  v prùbìhu mìsíce bøezna 2013 po rozhodnutí 
zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Na veøejném zasedání dne 8.listopadu 2012 zastupitelé obce schválili nové vyhlášky 
týkající se nové ceny poplatku za svoz odpadu a poplatku za psy pro rok 2013. Cena 
poplatku za svoz a likvidaci odpadù se pro rok 2013 dle nové vyhlášky è. 3/2012 
zvyšuje na èástku 600,- Kè/osobu, výše poplatku pro seniory ve vìku 76 let a více 
èiní 400,- Kè a výše poplatku pro studenty ubytované na internátì èiní 300,- Kè. 
Zvýšením  poplatku zastupitelé reagovali na celkové náklady vynaložené v tomto 
roce na likvidaci odpadù. Z pøiložené tabulky mùžete vyèíst, že výdaje po odeètení 
pøíjmù (poplatky obèanù a odmìna za tøídìní) èiní ještì 408,09 Kè/osobu, tj. že z 
obecního rozpoètu ještì musíme doplatit 210 573,50. Tato kalkulace je poèítána v 
modelu, kdy èástku 500,- Kè hradí všichni obèané, není zde poèítáno s úlevami pro 
seniory a studenty ubytované na internátì. Doufám, že všichni obèané zvýšení 
poplatku pochopí. Poplatek za odpady bude možné uhradit ve dvou splátkách, a to 
nejpozdìji do 28.2. a 31.8. kalendáøního roku. Dle cenové kalkulace svozové firmy 
se  již témìø nevyplatí ètrnáctidenní svozy odpadù, a proto budou od roku 2013 v naší 
obci popelnice sváženy každý týden.
Vzhledem k tomu, že poplatky za psy v naší obci byly minimální, schválili 
zastupitelé vyhlášku è. 4/2012, ve které jsou novì stanoveny poplatky za psy. Sazba 
poplatku èiní 200,- Kè za psa, za každého druhého a dalšího psa poplatek èiní 400,-
Kè. Poplatek za psa pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého dùchodu èiní 100,- Kè, pokud tento držitel má více než 
jednoho psa, èiní poplatek za další psy také 400,- Kè za psa. Poplatek je splatný 
nejdéle do 31.3. kalendáøního roku.

                       Náklady na likvidaci odpadù 2012

Druh odpadu Kè/osobu Poèet obyvatel Celkem 

ODEKO s.r.o.    

TKO 598,10 Kè/osobu 516 308 619,60

Separace 136,90 Kè/osobu 516   70 640,40

Bio odpad cca 21,40 Kè/osobu 516   11 042,40

(vèetnì veø. zelenì cca 42,83 Kè/osobu)
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Druh odpadu Kè/osobu Poèet obyvatel Celkem 
Orl. odpady - RNDr. Marek   

kontejnery        cca 173,- Kè/osobu 516 89 268,00

EKOPART Vamberk   

nebezpeèné odpady     34,30 Kè/osobu 516 17 722,00

Náklady celkem        963,70 Kè/osobu 516 497 269,40

Pøíjmy za odpady 2012

Pøíjmy za výbìr poplatkù  247 750,00

Odmìna  za separaci odpadù (EKO-KOM, železo, papír,...)   38 968,90

Pøíjmy celkem   286 718,90

Náklady po odeètení pøíjmù - doplatek obce - odpady 2012

Náklady   497 292,40

Pøíjmy   286 718,90

Náklady 408,09 Kè/osobu 516 210 573,50

         Aèkoliv je venku již sníh, dovolte mi ještì zmínku o veøejné zeleni. Musím 
podìkovat za výbornou práci našich technických pracovníkù, ale také podìkovat tìm 
obèanùm, kteøí si pøed svými domy trávu sami sekají. Upozornit bych chtìla všechny 
vlastníky stromù a keøù, že dle ustanovení zákona è. 40/1964 Sb., Obèanský zákoník, je 
vlastník tìchto porostù povinen tyto porosty udržovat, tj. sbírat jejich spadané plody a 
listí, které padá na pozemky jiných vlastníkù. Zároveò je vlastník povinen tyto porosty 
udržovat tak, aby nezasahovaly do prùjezdné šíøky a výšky obecních komunikací a 
nebránily rozhledovým podmínkám na komunikacích.
Vzhledem k tomu, že pøišla „opravdová bílá zima“, prosím všechny obèany, aby 
neparkovali na obecních komunikacích, a to z dùvodu provádìní zimní údržby.

Vážení spoluobèané, dovolte mi Vám popøát 
jménem svým a jménem zastupitelù obce š•astné 
a veselé vánoèní svátky, aby jste tyto svátky 
prožili v blízkosti Vašich pøíbuzných a známých. 
Do Nového roku pøejeme hodnì zdraví, štìstí, 
lásky, tolerance a  rodinné pohody.

Monika Vrátilová3

Oznámení o uzavøení obecního úøadu v 
Lípì nad Orlicí

Z dùvodu dovolené bude obecní úøad v Lípì nad Orlicí 
od 20. prosince 2012 do 1. ledna 2013

U Z A V Ø E N .
V nutném pøípadì volejte telefonní èíslo: 724 179 760.

Plánované kulturní akce na 1. ètvrtletí 2013
19.1.2013 – Myslivecký ples – Obecní hostinec
  8.2.2013 – Schùzka týkající se pøípravy masopustu – Obecní hostinec od 18,00 hodin
16.2.2013 – Sportovní ples – Obecní hostinec
23.2.2013 – Masopust – celá obec J. Opìt prosíme ty, kteøí si nepøejí návštìvu prùvodu,aby  

svoji  nemovitost  oznaèili èervenou mašlí. Zaèínáme v 8,00 hodin.
30.3.2013 – Hasièský ples – Obecní hostinec

Výsledky voleb do zastupitelstev krajù v Lípì nad Orlicí, 
konané ve dnech 12. - 13.10.2012

Poèet volièù, zapsaných ve stálém seznamu 412
Volební úèast 143
Platné hlasy celkem 140

èíslo a název kandidující strany Poèet hl.         % plat. hlasù
7.     Volte Pravý Blok www.cibulka.net   1   1,4
8.     Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI   8 11,2
11.   TOP 09 a Starostové pro Královéhradecký kraj   4   5,6
16.   Strana soukromníkù Èeské republiky   1   1,4
18.   Koalice pro Královéhradecký kraj-KDU-ÈSL-HDK-VPM    4   5,6
22.   Národní socialisté - levice 21. století   1   1,4
43.   Komunistická strana Èech a Moravy 46 64,4
47.   PATRIOTI 16 22,4
57.   Suverenita - Strana zdravého rozumu   1    1,4
60.   Èeská strana sociálnì demokratická 33 46,2
70.    Obèanská demokratická strana   7   9,8
71.    VÝCHODOÈEŠI 12 16,8
74.    Zmìna pro Královéhradecký kraj   2   2,8
85.    SNK Evropští demokraté   4   5,6
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USNESENÍ ZE  ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
LÍPA NAD ORLICÍ è.17 ze dne 8. 11. 2012

Usnesení:
1) ZO bere na vìdomí èerpání rozpoètu obce a informaci o stavu bankovního úètu u 

Èeské spoøitelny.
2) ZO schvaluje rozpoètové opatøení è. 5, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu.
3) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu POV Královéhradeckého kraje na 

Opravu plotu a fasády na budovì ZŠ a na výmìnu oken na budovì MŠ.
4) ZO schvaluje  smlouvu o bezúplatném pøevodu nemovitostí – spoluvlastnických 

podílù na pozemcích p.p.è. 1063/3 a p.p.è. 1196/2 v katastrálním území Lípa nad 
Orlicí od Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábøeží 390/42, 128 00 Praha 2, a povìøuje starostku k podpisu této smlouvy.

5) ZO  schvaluje zveøejnìní zámìru prodeje pozemku  parc. è. 708/2 a  èásti pozemku 
parc.è. 708/1 (od hranice pozemku 708/2 po melioraèní pøíkop). Prodejní cena byla 

2schválena 70,- Kè/m .  Dále schvaluje zveøejnìní nabídky pronájmu zbývající èásti 
pozemku 708/1. Zámìry budou zveøejnìny na úøední desce a elektronické úøední 
desce obce.

6) ZO schvaluje zveøejnìní zámìru prodeje  èásti pozemku parc.è. 698/1 o výmìøe cca 
2 2159 m  za cenu 140,- Kè/m .  

27) ZO schvaluje pronájem pozemkù parc. è. 1242/1 o výmìøe 85 m  a parc.è. 1242/2 o 
2výmìøe 8m  za cenu 50,-Kè/roènì. Zámìr schválen na VZ dne 13.9.2012.  ZO 

povìøuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
8) ZO schvaluje uzavøení dvou smluv o umístìní veøejné komunikaèní sítì do tìlesa 

komunikace parc .è. 694/4. Jedná se o umístìní dvou kusù telefonního kabelu, a to  k 
parc. è. st. 353 (èp. 197) a k parc. è. st. 352 (èp.196) v k.ú. Lípa nad Orlicí. Smlouvy 
budou uzavøeny mezi Telefónicou Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, 
Za Brumlovkou 266/2, zastoupené na základì plné moci firmou Michlovský – 
stavební s.r.o. se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín, a Obcí Lípa nad Orlicí.

9) ZO schvaluje OZV è. 2/2012 o stanovení systému sbìru shromažïování, pøepravy 
využívání a odstraòování komunálních odpadù a OZV è. 3/2012 o místním  poplatku 
za provoz systému sbìru shromažïování, pøepravy využívání a odstraòování 
komunálních odpadù a OZV è. 4/2012 místních poplatcích, které jsou pøílohou tohoto 
zápisu.

10) ZO  nesouhlasí s navýšením investièního pøíspìvku na vybudování „Cyklostezky 
Èestice - Èastolovice - Kostelec n.O.“

1) ZO bere na vìdomí Indikativní cenovou nabídkou firmy MPP odpady s.r.o. Choceò na 
nákup majoritního podílu ve spoleènosti ODEKO s.r.o.

11) ZO schvaluje Plán inventur pro rok 2012.
12) ZO souhlasí se zahrnutím návrhu na rozšíøení rybníka na dolním konci v novém ÚP.
13) ZO souhlasí s bezúplatným pøevodem pozemku parc.è. 1298/9 – ostatní komunikace 

2o výmìøe 220 m  v k.ú. Lípa nad Orlicí, který je vlastnictvím Èeské republiky, ve 
správì Pozemkového fondu ÈR. ZO povìøuje starostku k podpisu smlouvy o 
bezúplatném pøevodu výše uvedeného pozemku.

14) ZO ukládá starostce obce projednat s odborem dopravy pøi MìÚ Kostelec nad Orlicí 
doplnìní dopravního znaèení na horním konci obce v úseku od parkovištì motorestu 
po èp. 154.

Usnesení schváleno poètem 9 hlasù .
5 

Blahopøejeme k životnímu jubileu:

Jarmile Pohlové 99 let
Marii Hromkové 85 let
Marii Mrázkové 85 let
Terezii Minaøíkové 84 let
Miladì Haškové 83 let
Hanì Bìlkové 82 let
Vìøe Jindrové 75 let
Pavlu Holubovi 72 let
Karlu Vilímkovi 71 let
Milanu Hlavovi 71 let
Jaromíru Chaloupkovi 70 let
Evì Markové 68 let
Vladimíru Poláškovi 68 let
Bohumíru Rázkovi 67 let
Pavlu Hýskovi 67 let
Hanì Hylasové 66 let
Karlu Schejbalovi 64 let
Jaroslavu Markovi 63 let
Janu Charvátovi 63 let
Zdeòce Šrollové 63 let
Josefu Schejbalovi 63 let
Michalu Vorlíèkovi 62 let
Miloslavu Cablkovi 61 let
Marii Schejbalové 61 let
Miroslavu Kapuciánovi 60 let
Petru Krejèíkovi 60 let
Danuši Kopecké 55 let
Jindøe Kovaøíèkové 50 let

Øekli si ANO
David Šafránek a Zuzana Zámeèníková     15. 9. 2012 v Èastolovicích

Rozlouèili jsme se
Pavel Pohl             narozen  6. 1. 1945         zemøel 7.11.2012

Aktuální poèet obyvatel naší obce ke dni 30.11.2012 – 519 obyvatel

6

Spoleèenská kronika



Vzpomínka

Dne 1. 10. 2012 to už byl 1 rok, co  nás navždy opustil náš milovaný 
bratr, švagr a strýc, pan Miloš Zemánek. Zemøel po dlouhé tìžké 
nemoci a jeho ztráta stále bolí. Nikdy nezapomeneme a stále 
vzpomínáme.

Sestra Vìra s rodinou

Dlouhých 40 let uplynulo od 30. 10. 1972, kdy pøi leteckém neštìstí v Praze - Ruzyni 
zemøel náš tatínek pan Jindøich Holub.

Stále vzpomíná syn Pavel s rodinou.

Dne 2. 1. 20013 uplyne už 15 let od smrti našeho drahého tatínka, 
tchána a dìdeèka, pana Františka Doležala. Na jeho laskavý 
úsmìv, který nám stále chybí, vzpomínají a nezapomenou jeho dìti 
se svými rodinami.

Podìkování

Chtìla bych podìkovat všem sousedùm, pøátelùm a známým, kteøí se jakýmkoli 
zpùsobem rozlouèili s mým manželem panem Pavlem Pohlem. Dìkuji za slova útìchy a 
kvìtinové dary. 
Bùh Vám odpla•.

Pohlová Libuše a rodina.

V listopadu jsme se odstìhovali do Èerníkovic. Dìkujeme všem obèanùm Lípy za tøicet 
let pøíjemného života, které jsme s nimi v Lípì nad Orlicí prožili.

Ladislav a Zdena Tomasovi.
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Vítání obèánkù
V nedìli 4. listopadu 2012 na obecním 

úøadì probìhlo letošní již tøetí vítání 

obèánkù. Do života a svazku obce byly 

pøivítáni

Viktorka Neubauerová, Šimonek 
Lorenc, Ladík Šlechta a Julinka 

Táborská.

Dìti z naší mateøské školy si pod vedením 

paní øeditelky Mgr. Kateøiny Guldánové a 

paní uèitelky Blažkové pøipravily 

básnièky a písnièky a svým vystoupením 

tak zpestøily pøipravený program. Dìtem, 

paní øeditelce a paní uèitelce tímto ještì 

jednou moc dìkujeme.

Novým obèánkùm a jejich rodièùm

pøejeme ještì jednou do života hodnì 
zdraví, štìstí a lásky.
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   Advent v ZŠ a MŠ 
     Lípa nad Orlicí
Nastal adventní èas, doba, která by nemìla být jen dobou hektických nákupù, horeèného 
úklidu a spìchu, ale mìla by být pøedevším èasem pohody, rozjímání, tajemného 
oèekávání a vzájemného setkávání.
I my ve škole prožíváme adventní èas intenzivnì a hlavnì s velkým tìšením. Na mìsíc 
prosinec jsme nachystali mnoho kulturnì-spoleèenských i zábavných akcí pro dìti i pro 
veøejnost.

Na konci mìsíce listopadu vystoupili žáci školy na 
setkání seniorù, kde zazpívali a pøednesli 
nachystané básnièky.
Následovala další akce - a to rozsvícení vánoèního 
stromeèku u MŠ, kde se ke školákùm pøipojily i dìti 
z MŠ. I pøes mrazivé poèasí byla úèast velká a 
pøinesla i finanèní prostøedky, za které jsme rády a 
využijeme je pro nákup hraèek do MŠ.
Dìti ve školce i škole seznamujeme s tradicemi 
Vánoc, prožíváme advent se vším, co k nìmu patøí. 
A tak nesmìla zaèátkem prosince chybìt ani tradièní 
návštìva Mikuláše, èerta a andìla spojená s 
nadílkou.
Bìhem podzimních mìsícù jsme dìti seznamovaly s 
novými výtvarnými technikami, které si dìti velice 
rády vyzkoušely a vytvoøily tak spoustu malých

drobností i pro své 
blízké. A• to bylo 
tvoøení z kera-
mické hlíny, z 
pedigu v DDM 
Sluníèko, z netra-
dièního materiálu 
jako je organza 
nebo batikování. 
Tìšili jsme se i na 
vánoèní pøedsta-
vení Štìdrej ve-

“
èer nastal”, které 
jsme navštívili v 
hradeckém di-
vadle DRAK a na 
chystané vystou-
pen í  Pù jdem  

“
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Tøetí setkání „døíve narozených“
V  sobotu 24. listopadu 2012 probìhlo od 14,00 hodin v novì zrekonstruované obecní 
hospodì další setkání našich seniorù. Byli jsme rádi, že si v tomto již pøedvánoèním èase 
mnoho z Vás udìlalo èas a pøišlo mezi nás. V úvodu nejprve starostka obce Monika 
Vrátilová pøivítala všechny naše „døíve narozené“, seznámila je s dalšími kulturními 
akcemi, které se pøipravují, a potom pøedala slovo dìtem  z naší základní školy, které si 
pod vedením kantorek ze ZŠ pøipravily pásmo básnièek a písnièek spojených s vánoèní 
tématikou. Vystoupení se moc povedlo a hlavnì líbilo. Tímto dìtem i kantorkám moc 
dìkujeme. 
K poslechu  a tanci nám hrála skupina VOKAP 
složená z pana Vošlajera a pana Kapuciána, hráli a 
hráli  až do 19,30 hodin. Všichni se krásnì bavili, 
prohlédli si novou hospodu po rekonstrukci, 
povídali si a tanèili. 
Dìkujeme také novému provozovateli našeho 
hostince panu Milanu Vlasákovi za výbornou 
veèeøi a rychlou a pøíjemnou obsluhu.
Velký dík patøí samozøejmì èlenkám SPOZu, které 
setkání naplánovali a také uskuteènili.

Monika Vrátilová – starostka obce
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spolu do Betléma”, které se uskuteèní v hostinci 18.12., na které zveme i širokou 
veøejnost.
Dìti z MŠ chystají již tradièní besídku, která bude následovat po pøipraveném 
vystoupení.
Pro rodièe a dìti z MŠ paní uèitelky pøichystaly adventní tvoøení a rodièe školákù 
jsme pozvali na Den otevøených dveøí, kde byly k zhlédnutí práce a výrobky žákù, 
Pobavili jsme se pøi krátkém vystoupení, prohlédli jsme si novì zrekonstruované 
prostory školy, které byly právì  pøed finálním stìhováním, a hlavnì jsme se vánoènì 
naladili.
Za všechny zamìstnance ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí bych ráda všem popøála klidné 
Vánoce naplnìné dìtskou radostí a v novém roce 2013 pevné zdraví, štìstí a spoustu 
veselých chvil prožitých s dìtmi.

Mgr. Kateøina Guldánová
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Vánoèní pøání z knihovny
Tak už máme jen nìkolik dnù, než skonèí rok 2012, a budeme nejen o jeden rok starší, ale 
budeme doufat, že ten pøíští rok nebude horší než byl ten letošní. Pokud nás potkalo nìco 
smutného, ošklivého nebo pøímo katastrofálního, doufáme, že ten pøíští rok bude lepší, 
veselejší a pøinese nám hezké chvíle. Nemocní doufají v uzdravení, opuštìní v nalezení 
nìkoho blízkého a ten, kdo nemá práci, doufá, že ji pøíští rok dostane. Ano, i takové 
myšlenky se nám v tomto èase honí  hlavou. Protože nejen zdraví, štìstí, ale hlavnì 
jistota, že budeme mít práci, je dùležitá pro  každého èlovìka, který ji letos ztratil. Mnohé 
lidské osudy jsou si podobné a jak øekl klasik L. N. Tolstoj: “...š•astné rodiny jsou si 
podobné, ale ty neš•astné jsou neš•astné každá svým zpùsobem.”
Proto mi dovolte, abych vám všem popøála do dalšího roku splnìní všech vašich pøání, 
hodnì zdraví a štìstí, aby váš život byl jako dobrá kniha s dobrým koncem, která potìší, 
pohladí po duši a pomùže pøekonat i ty tìžké chvíle v životì a dodá nejen pouèení, ale i 
radost a dobrý humor. Jsou takové knihy! A k jejich pøeètení vás zvu po celý pøíští rok do 
naší knihovny a na vaši návštìvu se upøímnì tìším.
A na závìr pak  našim letošním novým malým ètenáøùm a ètenáøkám pøeji, aby pod 
stromeèkem nalezli všechno, po èem touží. Protože Vánoce jsou èasem splnìných 
dìtských pøání, ale jsou pøedevším o tom, že si najdeme èas být spolu a užít si pohodu.

Vánoèní svátky
Historické pozadí
Aèkoli Vánoce jsou pro køes•any z hlediska významnosti až za Velikonocemi, pro 
vìtšinu lidí jde o nejkrásnìjší svátky v roce.
Vánoce jsou známy jako oslava narození Ježíše, ovšem ve skuteènosti máme opìt co do 
èinìní s pùvodnì pohanskými slavnostmi.
Nejrùznìjší slavnosti okolo zimního slunovratu (21. prosince) se  konaly už ve 
starovìkém Øímì. Tìmto oslavám se souhrnnì øíkalo saturnálie, protože byly zasvìceny 
bohu zemìdìlství Saturnovi. Nejprve se jednalo o jednodenní veselí 17. prosince, 
pozdìji byly Saturnálie prodlouženy a trvaly až do 24. prosince. Tyto dny byly pro 
Øímany obzvláš• významné, protože právì tehdy se stíraly spoleèenské rozdíly - 
chudáci si hráli na boháèe a otroci se stali pány, pøièemž bylo povoleno bezuzdnì 
žertovat.
Blíže k dnešním Vánocùm však mají spíš pohanské oslavy boha Mithry, které se konaly v 
noci z 24. na 25. prosince. Datum nebylo vybráno náhodou a  úzce souviselo se zimním 
slunovratem 21. prosince, kdy je den nejkratší z celého roku a noc naopak nejdelší. 
Aèkoli ve skuteènosti již od následujícího dne zaène sluneèního svitu zase pøibývat, 
rozdíl v prvních dnech není tak zásadní, a proto se lidem døíve zdálo, že od slunovratu až 
do 24. prosince slunce jakoby stojí. Teprve pak je viditelné prodloužení dní, a tak se 
zaèala oslavovat noc ze 24. na 25. prosince.
Nejrùznìjší rituály mìly posílit sluneèní svit a zajistit, že toto nové slunce s sebou 
pøinese vhodné podmínky pro úrodu.
Tento kult boha Mithry se zrodil pravdìpodobnì v Malé Asii a díky tehdejší expanzi 
øímského císaøství pronikl do samotného Øíma, kde se stal velmi oblíbeným svátkem. 
Císaø Aurelius jej proto roku 274 uzákonil.
Bùh Mithra mìl velmi podobný osud jako Kristus - narodil se v jeskyni jako syn 
samotného Slunce a jeho úkolem byla spása lidské duše a boj proti zlému duchovi 
Ahrimanovi, který chtìl znièit celý svìt. Mithra Ahrimana porazil a oddálil tak den
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Ahrimana porazil a oddálil tak den Apokalypsy, kdy Pán Slunce rozhodne, kdo je 
høíšník a má být spálen a kdo si zaslouží napít se z nápoje nesmrtelnosti. Tím Mithra 
ukonèil svou misi na zemi a vrátil se zpìt ke svému otci na nebe.
O nìkolik století pozdìji se objevil Kristus. I ten jako Boží syn sestoupil na zem v 
podobì èlovìka, aby lid pøipravil na Poslední soud a vìøícím zajistil nesmrtelnost 
duše. Aèkoliv o Kristovì životì vznikla ihned øada legend, žádná se netýkala 
pøesného data narození. Nebylo tedy nic jednoduššího než pøisoudit mu narozeniny v 
den, kdy pohané uctívali Mithru - oficiálnì pro onu zvláštní podobnost mezi obìma 
osobnostmi, ve skuteènosti nejspíš proto, aby kult pohanského boha co nejdøív 
zmizel z povìdomí lidí. Trvalo nìkolik století (a církev to stálo spoustu sil), než byl 
25. prosinec pøeci jen zapsán jako den Kristova narození. A dnes už jen málokdo ví, 
že tento den byl pùvodnì zasvìcen úplnì jiné postavì.
Advent
Církev brzy usoudila, že pøíchod tak významného svátku jako je narození Krista 
bude potøebovat urèitou dobu pøíprav. Stejnì jako pøed Velikonocemi tedy naøídila 
ètyøicetidenní pùst, do kterého však nepatøily soboty a nedìle, a proto tato doba 
trvala celých osm týdnù. Pozdìji byl poèet týdnù zkrácen na 6 a nakonec na pøíkaz 
papeže Øehoøe Velikého zùstaly v 7. století pouze 4 týdny, tedy ètyøi nedìle. Toto 
období pøíprav dostalo název advent z latinského adventus, což znamená pøíchod.
S adventem je úzce spjato postupné zažehávání svící na adventním vìnci. I tento 
zvyk nám zbyl z pøedkøes•anské doby, konkrétnì z pohanských oslav pøíchodu 
nového slunce. V 16. století vìnec doslova zaplavil køes•any a stal se jedním ze 
symbolù pøedvánoèního období. 
Adventní vìnec je kruh splétaný z vavøínových nebo jedlových vìtvièek, protože 
právì tyto stromy pøedstavují život a nadìji. Do vìnce jsou umístìny ètyøi svíce, 
pøièemž o každé ze ètyø adventních nedìlí je zapálena jedna z nich. Dnes mají tyto 
adventní nedìle své názvy - železná, bronzová, støíbrná a zlatá. Je však rozšíøeným 
omylem hledat za tìmito oznaèeními køes•anský pùvod - jedná se pouze o moderní 
pøídomky, jejichž zavedení souvisí s èím dál vyšší komercionalizací Vánoc. Jejich 
úèelem je totiž pouze zdùraznit blížící se Vánoce a motivovat tím lidi k masovìjší 
návštìvì obchodních domù.
Vánoèní dny
24. prosinec - Štìdrý den
Zejména prostí lidé odjakživa rádi slavili náboženské svátky už v pøedveèer 
samotného svátku, proto se tìžištì svìtských oslav leckde pøesunulo na 24. prosinec. 
U nás se Štìdrý veèer obvykle odehrává nejen s tradièní veèeøí, která se vìtšinou 
skládá z rybí polévky a kapra s bramborovým salátem, ale i s dárky. V nìkterých 
zemích èi krajích je však zvykem pouze slavnostní veèeøe - na dárky si lidé musí 
poèkat do druhého, nebo dokonce do tøetího dne.
V øadì rodin se navíc dodnes dodržují mnohé staré zvyky, z nichž nejèastìjší je ètení 
budoucnosti - nìkde se lije roztavené olovo èi vosk do studené vody, jinde se v 
umyvadle pouštìjí lodièky z oøechových skoøápek. Nezøídka se také rozkrajuje 
jablko, které ukáže buï dobré znamení - hvìzdièku,  nebo špatné znamení - køížek. 
Dívky, které chtìjí vìdìt, zda se do roka vdají, se mají postavit zády ke dveøím a pøes 
rameno hodit støevíc - pokud špièka ukazuje ke dveøím, sleènu vdavky neminou, v 
opaèném pøípadì si dotyèná bude muset nejménì rok poèkat.
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25. prosinec - Boží hod vánoèní (1. svátek vánoèní)
Jak už bylo øeèeno, právì 25. prosinec se u starých Øímanù slavil na poèest boha  Slunce 
Mithry. Pozdìji v køes•anské tradici bylo na tento den stanoveno narození Ježíše Krista. 
U nás je 1. svátek vánoèní spojen s pøedevším s návštìvami pøíbuzných, v øadì zemí 
však teprve na tento den lidé rozbalují dárky.
26. prosinec - Svatý Štìpán (2. svátek vánoèní)
26. prosince si pøipomínáme svátek svatého Štìpána a zároveò i 2. svátek vánoèní. 
Dùvod, proè právì svatý Štìpán má svátek hned po Božím hodu, je prostý: právì tento 
svìtec byl pravdìpodobnì prvním køes•anským  muèedníkem (byl ukamenován za 
šíøení Kristova uèení), a proto získal pro svùj svátek den, který následuje hned po 
nejvýznamnìjším dni Vánoc. Aby byl dùvod slavit Ježíšovo narození o nìco déle, byl 
Štìpán pøiøazen k Vánocùm a nazván jako 2. svátek vánoèní.

Symboly Vánoc
Vánoèní stromeèek
Asi málokdo by si umìl pøedstavit Vánoce bez nazdobeného jehliènanu - obvykle 
smrèku, borovice nebo jedle. Nìkdo ho zdobí už s pøedstihem nìkolika dní,  jinde je 
zdobení tradièní souèástí Štìdrého dne, a v nìkterých rodinách se tohoto úkolu ujme 
samotný Ježíšek, který své dílo pøedstaví až po štìdroveèerní veèeøi.
Pøestože je tedy stromeèek neodmyslitelnou souèástí Vánoc, k jeho masovému rozšíøení 
došlo až zhruba v posledních dvou stoletích. Ani pøedtím však nebyl zcela neznámý - 
strom jako symbol nového života se objevil už u pohanù a jako takový pøetrvával i do 
støedovìku. Možná, že už tehdy byl krášlen rùznými ozdobami, ovšem zatím o tom 
nebyly nalezeny žádné dùkazy. První zmínky o ozdobeném stromeèku nacházíme až v 
nìmecké kronice brémské z roku 1570, podle níž se na stromek vìšela jablka, oøechy, 
datle a papírové kvìty. Ovšem prvenství v použití vánoèního stromeèku si pøipisuje 
lotyšské mìsto Riga, které své návštìvníky informuje nápisem v osmi jazycích, že právì 
zde byl roku 1510 ozdoben první novoroèní stromeèek.
Až do 19. století však nevíme nic o vánoèním stromeèku v naší zemi. Teprve pak se 
objevuje záznam, že ozdobeným stromkem si roku 1812 zpestøil svátky na svém 
zámeèku v pražské Libni tehdejší øeditel Stavovského divadla Jan Karel Leibich. Trvalo 
však ještì nìkolik desítek let, než se vánoèní stromeèek zabydlel i v tìch nejchudších 
domácnostech. 
Dnešní ozdoby mají s tìmi pùvodními jen pramálo spoleèného. Zatímco jsme zvyklí na 
pestré baòky a elektrická svìtýlka, døíve se lidé museli spokojit s èerstvým èi sušeným 
ovocem, oøechy, rùznì tvarovanými perníèky a obyèejnými svíèkami.
Betlém (Jeslièky)
V období Vánoc se také na mnoha místech objevuje betlém, tedy napodobení 
Kristových prvních dní po narození. Zpravidla jde o rùznì velký model jeslièek 
umístìných ve chlévì, kde se Ježíš narodil, okolo nìhož se soustøeïují nejrùznìjší 
postavièky, které Ježíškovi pøinášejí své dary. Ty nejmenší Beltémy se omezují jen na 
pár figurek, mezi nimiž nesmí chybìt Ježíšova matka Marie a adoptivní otec Josef, 
vìtšinou se však setkáme s øadou dalších postav, jako jsou Tøi králové, pastýøi, dudáci a 
venkovský lid. Scénu doplòují figurky zvíøat, z nichž nejtypiètìjší jsou oveèky, oslík èi 
dobytek.
Dnes jsou èasté i živé betlémy, kde postavy pøedstavují skuteèní lidé a zvíøata.
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Nápad pokusit se zrekonstruovat scénu z Kristova nejranìjšího života dostal italský 
mnich František z Assisi, který svou myšlenku zrealizoval v roce 1223 v italském 
mìstì Gressio. Tradice stavìní betlémù se pak rychle rozšíøila a dodnes patøí mezi 
nejbìžnìjší zvyky ve vánoèním období.
Pokud jde o betlémy, drží Èesko jedno zajímavé prvenství - v muzeu v Jindøichovì 
Hradci jsou umístìny nejvìtší mechanické jeslièky na svìtì, takzvaný Krýzùv 
betlém. Jeho autor Tomáš Krýza na nìm pracoval prakticky celý život, pøièemž stihl 
zhotovit 1398 figurek, z nichž 133 je pohyblivých. Pro tuto unikátnost byl betlém 
roku 1998 zapsán do Guinessovy knihy rekordù.
Betlémská hvìzda
Betlémský výjev bývá èasto zastøešen betlémskou hvìzdou, která má podobu 
komety, pravdìpodobnì však o kometu vùbec nešlo. Východní (èínští i babylonští) 
astronomové vedli o kometách záznamy už dávno pøed poèátkem našeho letopoètu, 
pøièemž v blízkém okolí poèátku letopoètu není zaznamenána žádná jasná kometa. 
Kromì toho komety by tehdy považovány spíše za hrozbu než za zvìstování š•astné 
události. Babylónští astronomové však zanechali na hlinìné tabulce klínovým 
písmem jiný zajímavý záznam - zmínili trojnásobnou konjunkci planet Jupitera a 
Saturna v souhvìzdí Ryb, ke kterému došlo v roce 7 pøed naším letopoètem. Jupiter 
byl tehdy Babyloòany považován za planetu vládce svìta a Saturn za planetu Židù. 
Je proto logické, že tento nebeský jev, kdy se Jupiter blížil k Saturnu jako zvìstování, 
mohl být považován za znamení, že se v zemi Židù narodí král, který ovládne celou 
zemi. Je tedy možné, že onou jasnou hvìzdou zvìstující narození Ježíše Krista byla 
betlémská hvìzda konjunkce Jupitera a Saturna v roce 7 pøed naším letopoètem.
A• už je to jakkoli, v každém pøípadì šlo o skuteènì vzácný úkaz - k trojnásobné 
konjukci tìchto planet dochází pøibližnì jednou za 200 - 250 let, pøièemž poslední 
byla roku 1981 a pøíští nastane v roce 2238/2239.
Kapr a bramborový salát
Lze øíci, že tradièní štìdroveèerní menu je nejmladší ze všech vánoèních zvykù. 
Smažený kapr s bramborovým salátem se na vánoèním stole objevil až v 50. letech 
20. století. Pøesto ryba jako taková má dlouhou tradici - mezi køes•any byla 
považována za postní jídlo, mohla se tedy jíst v dobì, kdy byly velké hostiny 
zapovìzeny. Ryby byly také bìžným pokrmem Ježíše a jeho uèedníkù. Pøièteme-li k 
tomu dlouhou rybníkáøskou tradici a chov kaprù v jižních Èechách, pak není tìžké se 
domyslet, proè právì tato sladkovodní ryba skonèila na slavnostní tabuli.
Pùvod bramborového salátu není zcela znám, ale pravdìpodobnì se k nám dostal z 
Ruska, a to o nìco pozdìji než kapr.
Dárky
Dárky si u pøíležitosti saturnálií dávali již staøí Øímané, kteøí se zpoèátku 
obdarovávali vavøínovými, olivovými èi fíkovými vìtvièkami. Zvyk se postupnì 
rozšíøil a pronikl i do pozdìjších køes•anských Vánoc, pøièemž pùvodní ratolesti 
byly nahrazeny širokou škálou drobných dárkù, od pochutin až po penìžní dary.
Protože dnes se z Vánoc stala pøedevším honba za dárky, je namístì zdùraznit, že 
smyslem tohoto zvyku nebylo zahrnout své blízké nákladnými a luxusními dary, ale 
prokázat si vzájemnou úctu, lásku a soudržnost. V køes•anské tradici pak dar 
pøipomíná boží lásku, kterou lidu zprostøedkoval jeho syn Ježíš.
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Koledy
Vánoèní koledy se nejspíše vyvinuly z obøadních zpìvù, jimiž pohané doprovázeli své 
rituály. První vánoèní koledy, tedy zpìvy propagující zimní svátky v souvislosti s 
postavou Ježíše Krista, se objevily už ve starém Øímì ve 4. století našeho letopoètu. Tyto 
zpìvy se poté šíøily zejména díky Františkovi z Assisi, ovšem vìtšina z nich byla v latinì 
nebo ve staré italštinì. Èeský národ se koled ve svém jazyce doèkal až v prùbìhu 
støedovìku.
Pùvod názvu “koleda” není pøesnì znám, ale obvykle se uvádí, že vznikl z latinského 
slova calendae (kalendy), jímž se pùvodnì oznaèovaly první dny v mìsíci, Slované pak 
název použili pro dny zimního slunovratu.

Vánoèní hvìzda
Aèkoli si pod vánoèní hvìzdou mùže leckdo pøedstavit hvìzdu, pøípadnì kometu, jež 
Tøem králùm ohlásila narození Krista, èastìji se tak dnes nazývá èervenì zbarvená 
rostlina Poincézie (latinsky Euphorbia pulcherrima), která pochází ze støední Ameriky 
(pravdìpodobnì z Mexika). Její zelené listy se postupnì mìní v sytì rudé, pøièemž tyto 
jsou mylnì považované za kvìt - èervené listy pouze obklopují samotný kvìt, jímž je 
tenká žlutá tyèinka.
Poincézie zpravidla kvete od prosince do bøezna, tedy okolo Vánoc, a nejspíš proto se 
jako Vánoèní hvìzda stala typickou kvìtinou tìchto svátkù

Z knihy Evy Tinkové Èeské svátky a tradice
vybrala Alena Kapuciánová

Mikulášská nadílka pro seniory
V pátek 30. listopadu 2012, tak jako každý rok vyrazily èlenky SPOZu ke všem 
seniorùm, kteøí dovršili 80, let s mikulášskou nadílkou. Jak je v naší obci zvykem, 
nechodíme seniory obdarovávat v den jejich narozenin, ale  vždy v pøedvánoèním èase 
dìvèata navštíví seniory, posedí s nimi a popøejí jim  š•astné vánoce a vše nejlepší do 
Nového roku. Letos jsme obdarovali celkem 23 našich „døíve narozených“. 
Dovolte mi touto cestou podìkovat všem èlenkám SPOZu za jejich celoroèní práci, pøi 
pøípravì kulturních akcí. Dìvèata, DÌKUJI !!!

Helena Tichá – pøedsedkynì SPOZ

Jak se zbavit oparu

Pøi oparu je dùležité udržet puchýøe èisté a suché. Používání make-upu mùže jeho 
prùbìh zhoršit.
Nìkdo vìøí zubní pastì, jiný bylinkám nebo octu. Opar na ústech se obvykle hlásí v 
podobì pøíznakù jako jsou pocit svìdìní nebo pálení, posléze místo zèervená a vytvoøí se 
na nìm nepøíjemné puchýøky, naplnìné tekutinou. Proè vzniká? Za jeho výskytem mùže 
být nadmìrný stres, nespokojenost, psychická nepohoda stejnì jako oslabený imunitní 
systém, vyèerpání, únava. Výsev oparù mùže vyvolat i menstruace, nedostatek spánku, 
hormonální zmìny. Jde o infekèní virus, který se pøenáší pøímým kontaktem - pitím ze 
sklenièky, kterou nìkdo použil, líbáním, roznáší se dotykem nebo slinami.

24



Jak se s oparem co nejrychleji vypoøádat? 
Opar je nutné ošetøit mastièkou, která obsahuje virostatika, napøíklad Zoviraxem. 
Dobøe funguje také zinková mast, nebo• zinek posiluje obranyschopnost organismu 
proti infekcím, ale rovnìž zlepšuje stav pokožky. Vhodný je také tekutý pudr, který 
pùsobí protizánìtlivì. Na podporu hojení se doporuèuje užívat B komplex. Pokud se 
opar objevil, je dùležité se ho nedotýkat, hrozí nebezpeèí, že se pøenese na jiné místo. 
Doporuèuje se také výmìna zubního kartáèku, který je schopný zpùsobit druhotnou 
nákazu. Rozhodnì je vhodné koupit nový kartáèek po vyléèení oparu.
Oparu se dá pøedcházet
Úèinným pomocníkem v prevenci oparu jsou antioxidanty. Jedná se o látky, které 
chrání tìlo pøed úèinky volných radikálù. Hlavními antioxidanty jsou vitaminy C a 
E, karotenoidy, napøíklad beta-karoten, a minerály selen a zinek. Mezi potraviny, 
které jsou bohaté na antioxidanty, patøí napøíklad zelí, èesnek, mrkev, brokolice, 
hrozny, citrusové plody, jablka, listová zelenina, èervená øepa, špenát, papriky. 
Pokud trpíte na opary opakovanì, mìli byste z jídelníèku vyøadit nebo alespoò 
omezit konzumaci oøíškù, rýže, tìstovin, želatiny, èokolády, nebo• obsahují 
aminokyselinu arginin, která vzniku oparu napomáhá.
Lidová medicína
Jak naznaèují mnohé výzkumy, spouštìèem vzniku oparu je stres, ublížená duše, 
potlaèovaný vztek, psychická nerovnováha. Proto je tøeba v prvé øadì dbát o 
psychickou pohodu. Nauèit se vytváøet pozitivní postoj k životu, najít si èas na 
relaxaci, dostateèný odpoèinek.
Nìkomu se osvìdèuje pøikládat na postižené místo ledové obklady, a to hned pøi 
prvním pøíznaku mravenèení a svìdìní. Zkusit mùžete pøikládat chladný a vlhký 
sáèek zeleného èaje, který pøináší úlevu od nepøíjemného pálení. Z bylinek 
jmenujme tøeba heømánek nebo meduòku.

Èím snížit krevní tlak
Jakými varovnými signály se mùže vysoký krevní tlak projevit? Pozorujete-li na 
sobì závratì, èastou bolest hlavy, huèení v uších, náhlé krvácení z nosu bez viditelné 
pøíèiny, dušnost èi problematické dýchání, mìli byste zajít k lékaøi.
Za vysoký krevní tlak - hypertenzi - se zpravidla považuje hodnota vyšší než 140/90 
mm Hg. Zvýšen ý tlak v tepnách se nijak neprojevuje, nebolí, postižení lidé se èasto 
cítí zdraví. Jde však o civilizaèní onemocnìní, které když se neléèí, mùže mít velmi 
vážné následky. Dá o sobì vìdìt až v pøípadì infarktu nebo cévní mozkové pøíhody. 
Hypertenze èasto souvisí se špatnou životosprávou. Vìtšinou se objevuje u lidí s 
nadváhou, kuøákù, u tìch, kteøí pijí hodnì kávy, pøíliš solí, žijí v neustálém stresu.
Co mùžeme sami udìlat pro snížení svého krevního tlaku? V prvé øadì zmìnit své 
životní návyky. Snažte se dosáhnout normální hmotnosti, omezit pití alkoholu. Na 
jídelníèku by se mìly dennì objevovat èerstvá ovoce a zelenina. Vhodná je redukce 
používání kuchyòské soli.  Místo soli je lepší jídlo dochutit nejrùznìjšími bylinkami, 
voòavým koøením. Používejte kvalitní rostlinné tuky a hodnotné oleje. Pøi snižování 
vysokého krevního tlaku mùže pomoci napøíklad celer, cibule, pórek, z ovoce 
grapefruit, jablka, banány, mango. Schopnost snižovat krevní tlak má také vèelí med. 
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Doporuèuje se pravidelná konzumace sójových produktù, ovesných vloèek. 
Pravidelnì cviète, vìnujte se fyzickým aktivitám, jakýkoliv pohyb a tìlesný trénink 
je výbornou prevencí proti vysokému krevnímu tlaku, ale rovnìž pøed obezitou nebo 
infarktem. Stejnì dùležité je také  pìstovat dobré emoce, pozitivní vztah k životu, 
nebo• stres, hnìv, zloba, strach a napìtí patøí k rizikovým faktorùm pro vznik 
vysokého krevního tlaku.

Deset oøechù dennì
Sezóna oøechù je vlastnì po celý rok, ale pøedevším v zimì, v pøevánoèním èase, jsou 
neodmyslitelnou souèástí nejrùznìjších pokrmù, zejména mouèníkù a sladkostí. Na 
sváteèním stole se objevují jako vynikající pochoutka, ale možná nevíte, že jsou 
bohatou zásobárnou cenných látek a olejù. Vyživují mozek, jako antioxidanty se 
uplatòují v prevenci civilizaèních chorob tím, že chrání organismus pøed volnými 
radikály. Nejménì deset oøechù dennì jako velmi výživná a zdravá svaèinka mùže 
významnì pøispìt ke zdraví.
Mandle. Jsou považovány za královny mezi oøechy. Obsahují zejména vápník, 
hoøèík. Posilují nervovou soustavu, brání rakovinì tlustého støeva, klouby pøed 
artrózou, zlepšují kvalitu kùže, zmíròují úzkost a podráždìnost, snižují riziko vzniku 
Alzheimerovy choroby. Vitaminy E a B2 jsou dùležité pro oèi.
Vlašské oøechy. Obsahují pøedevším vitaminy A, B, D a E. Je v nich hodnì zinku, 
vápníku a magnézia. Vlašské oøechy podporují èinnost srdce a nervù, zabraòují 
kornatìní tepen, snižují hladinu cholesterolu v krvi, nìkolik oøechù snìdených veèer 
navozuje dobrý spánek.
Arašídy. Nejzdravìjší jsou nepražené a nesolené. Jsou dobrou prevencí zubního 
kazu, podporují krvetvorbu, pozitivní vliv mají na nervovou soustavu, blahodárnì 
pùsobí pøi nemocech srdce, krevního obìhu a látkové pøemìny.
Pistácie. Vitaminy, stopové  a další látky v pistáciích snižují hladinu cholesterolu, 
mají preventivní úèinek proti rùzným druhùm rakoviny.

Kešu oøíšky. Obsahují velké množství zinku, který je dùležitý pro správnou funkci 
imunitního systému. Vitaminy skupiny B pomáhají proti únavì a poruchám 
koncentrace, jsou vhodné pro oslabené lidi, pøírodním antidepresivem. Pøíznivì 
pùsobí na oèi, sliznice a kvalitu pokožky, vlasù a nehtù. 
Lískové oøíšky. Jsou bohaté na minerální látky a stopové prvky. Obsahují kvalitní 
oleje, vitaminy, jsou neocenitelným zdrojem energie pøi fyzickém vyèerpání. 
Zlepšují pamì•, pùsobí preventivnì proti ledvinovým kamenùm, posilují 
organismus. Podporují chu• k jídlu, funkci slinivky a sleziny, snižují krevní tlak.

Triky a tipy pøi pøípravì masa
V rodinném rozpoètu patøí maso k nejdražším potravinám, a tak je nezbytné s ním 
úèelnì hospodaøit. Nechte se inspirovat nìkolika praktickými radami.
Maso nikdy nevaøíme prudce, protože tak zùstane dlouho tuhé a ztrácí š•avnatost a 
chu•. Jakmile zaène voda vøít, zmírníme pøíkon tepla a vaøíme mírným varem.
Pøi peèení maso nepropichujeme, nýbrž obracíme dvìma lžícemi. Propichováním by 
se z masa uvolnilo více š•ávy a maso by pak bylo mnohem sušší.

26



Pøed kuchyòskou úpravou musí být maso dobøe odleželé, Odležením, tedy zráním  
nastávají v mase zmìny pùsobením chemických reakcí. Maso ztrácí tuhost, stává se 
jemným, dobøe stravitelným, získává charakteristickou vùni a chu•. 
Kuøe bude mít køupavou kùrèièku, když ho pøed vložením do trouby potøeme sladkou 
smetanou.
Maso urèené na peèení pokud možno vykostíme - lépe a rychleji se propeèe a po upeèení 
se snadnìji porcuje. Jestliže maso nìkolikrát pøelijeme pivem, nebo krátce pøed 
dopeèením potøeme medem a necháme ještì deset minut péct pøi vysoké teplotì, získá 
krásnou køupavou kùrku.
Peèené maso vždy podléváme pouze horkou vodou èi vývarem. Podlévání studenou 
vodou zpùsobí, že maso ztvrdne.
Naše babièky pøidávaly k tvrdému masu trochu octa.
Jestliže se nám podaøí peèeni pøipálit, okamžitì vyjmeme maso na talíø a ožehnutou èást 
ostrým nožem seøízneme. Do èistého pekáèe dáme nový tuk, který rozehøejeme, 
pøidáme maso, podlijeme vodou nebo vývarem a dopeèeme domìkka.
Dušené  maso bude køehèí a š•avnatìjší, když k nìmu pøidáme pøi dušení nadrobno 
nakrájený ananas nebo kiwi.

Chutné recepty kuchaøe Fandy
Zapeèené karbanátky
Potøebujeme: 500 g mletého masa, kelímek zakysané smetany, 2 vìtší cibule, 1 kilogram 
brambor, 150 g tvrdého sýra na strouhání, 1 vejce, olej, sùl, pepø, grilovací koøení.
Postup: Na pekáè nalijeme trochu oleje a oloupané, na koleèka nakrájené brambory. 
Osolíme, opepøíme, dáme trochu grilovacího koøení a posypeme je na koleèka 
nakrájenou cibulí. No to dáme z ochuceného  mletého masa utvoøené karbanátky a 
necháme zapéct asi 30 minut. Pøed dopeèením zalijeme kysanou smetanou a 
nastrouhaným sýrem. V troubì necháme dojít ještì asi 10 minut.
Tìstoviny s tuòákem a brokolicí
Potøebujeme: 400 g tìstovin, vìtší konzervu tuòáka, 1 cibuli, 1 menší brokolici, malou 
konzervu sterilované kukuøice, olej, sùl, pepø, petrželovou na•.
Postup: Tìstoviny uvaøíme podle návodu v osolené vodì. Konzervu tuòáka necháme v 
sítku odkapat a pak nakrájíme na menší kousky. Na pánvi rozehøejeme olej, pøidáme 
nakrájenou cibuli, omytou a na rùžièky rozebranou brokolici, orestujeme a podlijeme 
vodou. Když je brokolice mìkká, pøidáme kukuøici, kousky tuòáka a všechno 
prohøejeme. Nakonec smícháme s tìstovinami. Na talíøi zdobíme petrželovou natí.
Øízky na pomeranèích
Potøebujeme: 4 kotlety nebo øízky, 1 cibuli, 2 stroužky èesneku, 1 pomeranè, 3 mrkve, 
350 g fazolí, pepø, sùl, 400 g rajèat, olej.
Postup: Maso dobøe rozklepeme, osolíme, opepøíme a orestujeme na rozehøátém oleji po 
obou stranách a uložíme na teplém místì. Na oleji orestujeme cibuli, pøidáme 
pokrájenou mrkev a èesnek, po pìti minutách rajèata, omytou pomeranèovou kùru, sùl a 
pepø. Na tuto smìs vložíme maso, které asi 15 minut dusíme. Š•ávu rozmixujeme 
ponorným mixérem. Na závìr pøidáme fazole a dusíme alespoò dalších 15 minut. Pøed 
dokonèením vložíme do pokrmu asi šest mìsíèkù pomeranèe. Podáváme s vaøenými 
brambory.
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Vaøíme se Spiritem - vánoèky symbolem Vánoc

Domácí vánoèka
Potøebujeme 30 g droždí, 80 g pískového cukru, 500 g polohrubé nebo hladké 
mouky, asi 200 ml mléka, 120 g másla nebo jiného tuku, 1 sáèek vanilínového cukru, 
2 - 3 žloutky, kùru i š•ávu z pùlky citronu, 60 g rozinek, 60 g oloupaných mandlí, 
trochu muškátového oøíšku, trochu soli, mouèkový cukr na posypání, rozšlehaný 
bílek.
Postup: V misce smícháme droždí se lžièkou cukru,  lžící mouky a èástí vlažného 
mléka, zakryjeme a necháme pøi pokojové teplotì 10 minut vzejít kvásek. Do mísy 
prosejeme mouku, pøidáme kvásek, rozehøátý a vlahý tuk, zbylý cukr, vanilínový 
cukr, žloutky, nastrouhanou kùru a š•ávu z citronu, muškátový oøíšek, sùl a se 
zbylým mlékem zpracujeme tìsto, které by mìlo být pružné. Tìsto pøikryjeme 
utìrkou a necháme na teplém místì dvì až tøi hodiny kynout. Pak ho znovu 
prohnìteme a zapracujeme rozinky a mandle. Necháme ještì nejménì pùl hodiny 
kynout. Potom tìsto rozdìlíme na sedm dílkù, z každého vyválíme dlouhý váleèek. 
Ze šesti váleèkù upleteme dva copy po tøech pramenech. Jeden cop pøeneseme na 
plech vyložený papírem na peèení, promáèkneme do šíøky, pøidáme druhý cop, který 
zformujeme více do výšky, Váleèek zbylého tìsta stoèíme do spirály a položíme na 
horní cop, jeho konce podsuneme pod vánoèku a necháme ji ještì dvì až tøi hodiny 
kynout. Zapneme troubu na 190 stupòù Celsia. Vánoèku potøeme bílkem 
rozšlehaným s trochou mléka a vložíme do pøedehøáté trouby. Asi po pìti minutách 
snížíme pøíkon tepla na 150 stupòù Celsia a dopékáme dozlatova. Peèeme asi 50 
minut.

Tvarohová vánoèka
Potøebujeme: 150 g másla nebo jiného tuku, 150 g mouèkového cukru, 1 sáèek 
vanilínového cukru, 2 vejce, 250 g mìkkého tvarohu, 5 lžic mléka, 2 lžíce rumu, 
š•ávu a kùru z 1/2 citronu, 50 g sekaných loupaných mandlí, 50 g rozinek, 500 g 
hladké mouky, 1 sáèek kypøícího prášku do peèiva, špetku soli, mouèkový cukr na 
posypání.
Postup: Zmìklý tuk utøeme s  mouèkovým a vanilínovým cukrem do pìny a 
postupnì zašleháme vejce. Do máslové pìny pøidáme mìkký tvaroh, mléko, rum, 
š•ávu a nastrouhanou kùru z citronu a vyšleháme hladký krém. Plech vyložíme 
papírem na peèení a zapneme troubu na teplotu 180 stupòù Celsia. Do základní 
hmoty pøidáme mandle, propláchnuté rozinky a postupnì zapracujeme prosátou 
mouku smíchanou s práškem do peèiva a sùl. Tìsto zpracujeme na vále posypaném 
hladkou moukou a hnìteme, až je vláèné a hebké. Tìsto rozdìlíme na tøi díly, ze 
kterých vyválíme stejnì velké prameny. Spleteme je do copu a vzniklou vánoèku 
pøeneseme na pøipravený plech. Potøeme rozehøátým máslem a vložíme do trouby. 
Po zapeèení, asi po 10 minutách, pøíkon tepla snížíme na 160 stupòù Celsia a peèeme 
ještì 35 až 40 minut dozlatova.
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Myslivecké sdružení Lípa nad Orlicí
Èlenové sdružení spoleènì s Honebním spoleèenstvem vlastníkù pozemkù provádí 
aktualizaci honitby . 
Tato povinnost vyplývá ze zákona o myslivosti a není to úkol jednoduchý. Po aktualizaci 
vlastníkù pozemkù bude svolána valná hromada Honebního spoleèenstva, která 
prodlouží platnost  uznané honitby na dalších 10 let.  
Starost o zvìø v tyto mrazivé dny, kdy to zvìø nejvíce potøebuje, je však prvoøadým 
úkolem všech myslivcù. Právì v tuto dobu je nutno pravidelnì zásobovat krmelce a 
zásypy pro zvìø senem, zrninami, letninou, tvrdým chlebem a solí, aby ani v tomto 
období zvìø nestrádala.
A právì teï, kdy zvìø pravidelnì navštìvuje pøikrmovací zaøízení, je nejvhodnìjší  èas k 
podání l éèivých medikamentù .

Dìkujeme všem, jež jsou spøíznìni s pøírodou a zvíøaty,  a do 
nového roku pøejeme  mnoho pohody, zdraví a radosti v 
okruhu rodiny a kamarádù. 

 
                                                            za MS Lípa V. Hromek

Èlenové mysliveckého sdruZení vás tímto zvou na 

Tradièní myslivecký 

p l e s
19. ledna 

v obecním hostinci.
Bohatá zvìøinová tombola.

Stylová myslivecká výzdoba.
Pøedprodej místenek na tel. 724 184 492
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JSDH Lípa nad Orlicí
Milí spoluobèané, chtìl bych vás jménem celého sboru v pár øádcích infornovat o 
novinkách a dìní v našem sboru.
Jak všichni jistì víte, v záøí jsme poøádali 
Stezku odvahy pro naše nejmenší 
spoluobèany. Tato akce se konala v místním 
lese. Dìti zaèínaly u myslivecké chaty a 
podle fáborkù došli až k Hromkovým 
mokøadùm. Cestou je èekaly rùzné 
pøekážky a soutìže, jako napøíklad šplh na 
lanì, znalost stromù a zvíøat, poznávání 
dopravních znaèek, lanová dráha a další. 
Na konci dostaly dìti drobnou odmìnu. Dle 
mého názoru se akce vydaøila a dìtièky 
byly moc šikovné a stateèné, i když úplnì 
bez slzièek se to neobešlo. Tímto bych chtìl 
podìkovat všem, kteøí se na pøípravách a 
samotné akci podíleli.
Dále bychom se vám chtìli tak trošku 
pochlubit. Podaøilo se nám zprovoznit naši 
starou dobrou koòskou støíkaèku. I když to 
stálo hodnì práce a úsilí, stálo to za to. 
Tímto dìkuji celému sboru za snahu a píli, 
se kterou na støíkaèce pracovali. Vy, naši 
milí spoluobèané, budete moci naši 
chloubu v celé své kráse a funkènosti 
zhlédnout na dìtském dni.

Také bych vás chtìl srdeènì pozvat na 
již druhý hasièský ples, který se bude 
konat v sobotu 30. bøezna 2013 v 
místním hostinci. Stejnì jako v 
letošním roce vás èeká bohatá tombola 
a doufám, že i spousta zábavy. K tanci a 
poslechu nám bude hrát skupina 
SONG z Kostelce nad Orlicí. Pevnì

vìøím, že ples se vydaøí skvìle jako ten pøedešlý a sejdeme se v hojném poètu 
minimálnì tak jako v letošním roce.
Na závìr bych vám všem chtìl popøát krásné Vánoce, vánoèní svátky plné pohody a 
klidu strávené s vašimi nejbližšími. Hodnì štìstí, zdraví a úspìchù do nového roku. 

S pozdravem za JSDH
Miroslav Havlík
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Zprávy od vody

Jak to vypadá s rybníkem na horním konci naší obce
Rybník byl vytvoøen  už v dobì hospodáøe rybáøského spolku v Lípì. Pùvodní majitel 
Jaroslav Müller starší dal k dispozici pozemek k vybudování rybníka. Bohužel nedošlo k 
pøevodu majetku. Proto dnes patøí rybník synovi, který ho pronajal rybáøskému spolku v 
Lípì. 
V rybníce rostou nové ryby pro rybáøský revír v Lípì. Každý rok se zde konají rybáøské 
závody mládeže i dospìlých. V prostoru rybníka byla vybudována na bøehu rybníka 
chata, která slouží jako sklad náøadí, a v hlavní místnost využívá výbor rybáøù k 
schùzkám a pro èinnost spolku.
Rybník využívají již mnoho let lipští rybáøi k èinnosti a pro radost.

Vladislav Bìlka
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Fotbal - to je hra
Okresní pøebor 2. tøídy  podzim 2012 - SYNYT
11. 8. sobota 17.00 Lípa n. Orl. A - FC Roveò 4:2
19. 8. nedìle 15.00 Lípa n. Orl. A - Sokol Javornice A 8:0
25. 8. sobota 17.00 Lípa n. Orl. A - SK Solnice 1:2
1.9. sobota 17.00 Doudleby B - Lípa n. Orl. A 0:7
8.9. sobota 17.00 Lípa n. Orl. A - Sokol Žïár n. Orl. 1:0
16.9. nedìle 16.30 Petrovice - Lípa n. Orl. A 2:2
22. 9. sobota 16.30 Lípa n. Orl. A - SK Albrechtice A 5:1
30.9. nedìle 16.30 Pøepychy B - Lípa n. Orl. A 1:2
6.10. sobota 16.00 Lípa n. Orl. A - Baník Vamberk 0:1
13.10. sobota 16.00 Zdelov - Lípa n. Orl. A 0:4
20.10. sobota 15.30 Lípa n. Orl. A - FC Spartak Rychnov n. Kn. B 2:2
27.10. sobota 15.30 Lípa n. Orl. A - Sokol Kostelecká Lhota A 6:2
3.11. sobota 14.00 Køivice - Lípa n. Orl. A 2:3
10.11. sobota 14.00 Roveò - Lípa n. Orl. A 1:1

Tabulka:
1. Vamberk 14 12 2 0 46:14 38
2. Rychnov B 14 11 2 1 40:19 35
3. Albrechtice A 14 11 1 2 61:18 34
4. Lípa A 14 9 3 2 16:16 30
5. Solnice 14 6 2 6 29:31 20
6. Zdelov 14 5 3 6 25:29 18
7. Kostelecká Lhota A 14 6 0 8 35:44 18
8. Køivice 14 5 1 8 25:26 16
9. Petrovice 14 3 6 5 21:28 15
10. Žïár 14 4 2 8 34:38 14
11. Pøepychy B 14 4 2 8 23:36 14
12. Javornice A 14 4 2 8 25:43 14
13. Roveò 14 2 4 8 20:41 10
14. Doudleby B 14 1 0 13 14:60   3

Støelci branek okr. pøebor 2. tøídy  - SYNYT podzim 2012
Koláø 8x, Sikora 8x, Èepelka 7x, Charvát E. 5x, Grim 5x, Šreibr J. ml. 3x, Uhnavý 
3x, Plán 2x, Vašata 1x, Rektor Z. 1x, Brzokoupil M. 1x, Tulka 1x, Fligr 1x

zápasù výhry remízy prohry
14 9 3 2 46:10 30 bodù
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Okresní pøebor 4. tøídy podzim 2012
11.8. sobota 17.00 Olešnice v O.h. - Lípa n. Orl. B 1:4
18.8. sobota 10.00 Lípa n. Orl. B - FC Domašín 4:1
25.8. sobota 14.00 Labu• RK - Lípa n. Orl. B (Slatina) 0:5
2.9. nedìle 14.00 Lípa n. Orl. B - Èermná n. Orl. 8:0
8.9. sobota 17.00 Union Rokytnice v O.h. - Lípa n. Orl. (Mladkov) 0:0 (3:1) p.k.
15.9. sobota 16.30 Lípa n. Orl. B - Sokol Javornice B 2:1
22.9. sobota 16.30 Kostelecká Lhota B - Lípa n. Orl. B 1:2
30.9. nedìle 10.00 Lípa n. Orl. B - Sokol Kostelecká Lhota B 6:0
7.10. nedìle 10.00 Javornice B - Lípa n. Orl. B 1:5
14.10. nedìle 14.00 Lípa n. Orl. B - Labu• RK 0:1

Tabulka:
1. Lípa B 10 8 1 1 36:6 25
2. Labu• RK 10 7 2 1 30:17 25
3. Èermná 10 5 1 4 16:22 17
4. Javornice B 10 4 1 5 17:20 13
5. Olešnice 10 4 1 5 19:27 13
6. Domašín 10 3 2 5 17:18 11
7. Union Rokytnice 10 2 2 6 23:26 10
8. Kostelecká Lhota B 10 2 0 8   8:30   6

Støelci branek okr. pøebor 4. tøídy podzim 2012
Doležal 12x, Kopecký 5x, Brzokoupil M. 5x, Charvát E. 3x, Šreibr J. ml. 3x, Flígr 2x, 
Csontos M. 2x, Král 1x, Charvát P. 1x, Malík 1x, Tulka 1x.

zápasy výhry remízy porážky
10 8 1 1 26:6 25 bodù

Pøátelské zápasy podzim 2012
Dobruška - Lípa n. Orl. 6:0
Lípa n. Orl. - Opoèno 3:5 Èepelka, Vašata, Koláø
Pøepychy - Lípa n. Orl. 3:1 Vašata
Lípa n. Orl.  - Borohrádek 4:1 Vašata 2x, Koláø, Èepelka
Lípa n. Orl. - Týništì n. Orl.             10:0
Lípa n. Orl.  - Rychnov (dor.) 2:5 Sikora, Koláø
Borohrádek - Lípa n. Orl. 2:4 Halíø 2x, Grim, Palán

Klidné, príjemné vánocní svátky
a hodne zdraví v novém roce

vsem obcanum 
prejí sportovci 

TJ Sokol Lípa n. Orl.
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Zveme vás k návštìvì
nové prodejny

Zveme vás k návštìvì
nové prodejny

v Týništi nad Orlicí 
naproti optice.

v Týništi nad Orlicí 
naproti optice.

Tìšíme se na Vás! Tìšíme se na Vás! 
U nás si urèitì vyberete.U nás si urèitì vyberete.
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6.30 R 790 Tøebechovice pod Orebem (6.37) - Hradec Králové-
Slezské Pøedmìstí (6.47) - Hradec Králové
hl. n. (6.53) - Chlumec nad Cidlinou(7.28) - 
Podìbrady(7.53) - Nymburk hl. n.(8.00) - Praha-
Vysoèany(8.38) - PRAHA HL.N.(8.45) 

KYŠPERK!; Týništì nad Orlicí - Hradec Králové hl.n.
nejede 25.XII., 1. I;Hradec Králové hl.n. - Chlumec nad 
Cidlinou platí také jízdní doklady IDS IREDO a VYDIS;
Týništì nad Orlicí - Hradec Králové hl.n. jsou cestující 
odbaveni jako ve spìšném vlaku; R; D;, kufr, kolo

17.31 R 791 Èastolovice(17.40) - Doudleby nad Orlicí(17.50) - 
Potštejn(17.58) - Litice nad Orlicí(18.10) - 
Žamberk(18.21) - LETOHRAD(18.31)

KYŠPERK nejede 24., 31.XII.; Hradec Králové hl.n. - 
Letohrad jsou cestující odbaveni jako ve spìšném vlaku;
R; D;  kufr, kolo
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2Na prodejní ploše 500 m  nabízíme:

- nábytek, skøínì, stoly a stolky
  židle, obývací stìny, sedací soupravy, rozkládací
  gauèe, válendy a matrace

- elektroniku, praèky, lednice, mrazáky, vysavaèe,
  myèky, lampy a lustry

. vìci pro dìti a sportovní potøeby

- možnost doptání na pneumatiky k osobnín
  automobilù všech rozmìrù

Otvírací doba:
Úterý -  pátek   9 - 18
Sobota              9 - 12

Otvírací doba bude upravena dle potøeby zákazníka.

Najdete nás v Týništi nad Orlicí v prùmyslovém areálu
u kruhového objezdu na proti Penny
v 1. patøe na adrese Mostecká 24

Mobil: 737 69 00 29
Email: azetbazar@tiscali.cz
www.azetbazar.cz
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                    ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB

ordinaèní hodiny: sobota, nedìle, svátek   08,00 - 12,00 hod

datum jméno lékaøe                      adresa ordinace                              telefon

22.12. MUDr. Š•astná Ludislava Zdrav. støedisko Rokytnice v O.h.          494 595 292

23.12. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk             736 419 151

24.12. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám.88, Týništì n.O.494 542 102 

25.12. MUDr. Tùmová Vìra J. Pitry 344, Opoèno               494 667 154

26.12. MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška           494 667 123 

29.12. MUDr. Vavøièková Hana poliklinika, Mírové nám.88, Týništì n.O.494 371 782

30.12. MUDr. Veselská Renata poliklinika, Mírové nám.88, Týništì n.O.494 371 781

01.01. MUDr. Vyèítalová Marie dr.Lützova 244, Vamberk               494 541 757

05.01. MUDr. Zdeòka Jiøí Kvasinská 129, Solnice               494 596 732

06.01. MDDr. Andìlová Jana J. Pitry 448, Opoèno               731 980 112 

12.01. MUDr. Bahník František Tøebízského 799, Kostelec n. O.           494 323 152 

13.01. MUDr. Benešová Rùžena Tyršova 464, Dobruška               494 622 040 

19.01. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týništì n.O.             494 371 088

20.01. MUDr. Èapková Marie Komenského 366, Doudleby n. O.         494 383 417

26.01. MUDr. Domáòová Iva poliklinika Rychnov nad Knìžnou          494 515 694 

27.01. MUDr. Dvoøáková Soòa poliklinika Rychnov nad Knìžnou          775 224 093

02.02. MUDr. Handl Jindøich Panská 24, Rychnov nad Knìžnou        494 531 955

03.02. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kn.       494 539 225

09.02. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí   494 323 958

10.02. MUDr. Hrbáèová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn.     494 532 330

16.02. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec nad Orlicí   494 321 511 

17.02. MDDr. Kaèerová Veronika poliklinika, Pulická 99, Dobruška            494 622 114

23.02. MUDr. Kašková Kateøina Kvasiny 145               494 596 174

24.02. MUDr. Kašparová Dagmar Voøíškova 169, Vamberk               602 514 715

02.03. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábø. 334, Vamberk            494 501 711

03.03. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opoèno               494 621 665

09.03. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Knìžnou          494 515 696

10.03. MUDr. Miøejovská Dagmar Tøebízského 799, Kostelec nad Orlicí    494 323 152

16.03. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942, Dobruška               494 623 775

17.03. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.      494 534 841

23.03. MUDr. Podolská Jana poliklinika, Mírové nám.88, Týništì n.O.494 371 783

24.03. MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov nad Knìžnou          494 515 697

30.03. MUDr. Pokorná Vìra J. Pitry 448, Opoèno               494 667 628

31.03. MUDr. Pøibylová Marta Komenského 209, Èastolovice              494 322 706



LIPSKÉ OZVÌNY - ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚØADU LÍPA NAD ORLICÍ        
Odpovìdné redaktorky Alena Kapuciánová a Jana Hromková      Náklad 210 kusù        
Rozšiøuje obecní úøad        Neprodejné        Tiskne Tiskárna Lípa, tel. 494 372 813        

PILATESOVA METODA CVIÈENÍ
Pilatesova metoda je jedním z nejúèinnìjších fitness programù, které se v prùbìhu století 
objevily. Tato metoda cvièení, aè vznikla již pøed sto lety, se dnes cvièí témìø beze 
zmìny. Øadí se k nejpopulárnìjším cvièebním programùm, protože pøináší výsledky, 
mùže se mu vìnovat každý a je to pøíjemné cvièení na celý život. 
Pravidelné cvièení vás nauèí koncentraci, plynulosti, pøesnosti, pøi cvièení si „vyèistíte“ 
mozek a zapomenete na každodenní starosti. Souèasnì zdokonalíte a zpevníte 
choulostivé partie støední èásti tìla, zlepšíte držení tìla. Po cvièení budete v sobì cítit 
více energie a sebevìdomí.
Dnes je tato metoda cvièení zaøazována do všech fitness programù a stává se pro nì 
prakticky nezbytná.
V roce 1959 Joseph Pilates (tvùrce a zakladatel metody) v interview øekl: Pohyby jsou 
urèené k odlehèení srdce, plic a jater, které jsou sužované moderním každodenním 
životem“…

A proto neváhejte a pøijïte se podívat na ukázkovou hodinu 
cvièení Pilatesovy metody v úterý 8. ledna 2013 v tìlocviènì 

Mateøské školy Lípa nad Orlicí od 18,00 hodin. 
Cvièení bude dále pokraèovat každé úterý od 18,00 hodin pod vedením Natálie Bekové a 
Renaty Bekové.
Tìšíme se na Vás!

Bližší informace, dotazy a pøihlášky
Renata Beková – 773 769 960

Potøebujete po sváteèním hodování a lenošení rozhýbat tìlo?

Zveme vás na 

pravidelné kondièní cvièení
každou støedu od 19 hodin

v mateøské škole v Lípì.

Informace na tel. 723 862 650
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