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Slovo starosty
Vážení občané, dovoluji si Vás opět oslovit po
dovolených v této složité době kdy jsme opět
vystaveni masivnímu nárůstu občanů
nakažených COVID-1 9. Dle dostupných
informací v této chvíli zatím žádný občan naší
obce není touto nákazou postižen i když
i v okrese Beroun dochází k masivnímu
navyšování nakažených vzhledem k blízkosti
Prahy. Naše obec zatím neuvažuje s žádným
mimořádným opatřením a vše bude záležet na
dalším vývoji epidemie. V této chvíli
připravujeme další ochranné pomůcky pro naše
zařízení i občany i s ohledem na jejich příznivou
cenu oproti jarnímu období. V této době je velice
důležité nepodléhat panice a beznaději, ale ani
nic nebagatelizovat a chovat se k sobě vzájemně
maximálně ohleduplně v zájmu svého zdraví
i spoluobčanů.
Pokusím se Vám dále poskytnout několik
zásadních informací o činností obecního úřadu
a zejména o realizaci plánovaných investičních
akcí důležitých pro další rozvoj obce. V prvé řadě
to bylo dokončení a 11 . srpna slavnostní uvedení
do provozu rekonstrukce a dostavby Základní
školy v Hudlicích s hlavním cílem zřízení
druhého vzdělávacího stupně. Domnívám se, že
to je zcela zásadní věc pro další rozvoj obce
a zlepšení životních podmínek zejména pro naše
děti, ale i rodiče kteří je nebudou muset nikam
dovážet za vzděláním. Celkové náklady na tuto
akci byly téměř 30 mil. Kč a očekávám, že tato
cena bude opět předmětem různým spekulací.
Z toho jsme obdrželi finanční dotaci od MF ČR
téměř 1 2 mil. Kč a od Středočeského kraje
dalších 1 0 mil. Kč. Dále se podařilo zajistit dotaci
z IROP MPMR ČR další téměř 2 mil. Kč na

vybavení. Jsem rád, že obrovským úsilím se
podařilo tuto akci realizovat a velký dík je nutné
vyslovit za obětavou práci ředitelce ZŠ paní
Mgr. Michaele Holé, která byla výstavbě velice
nápomocna a ještě stačila zajistit výuku žáků
v tomto velice složitém období. Do šesté třídy
pak nastoupilo začátkem měsíce všech deset
přihlášených žáků a to i přes různé negativní
ovlivňování rodičů. Žáci naší školy získají větší
sepětí s obcí a v této době jsou i více chráněni
před nákazou COVID-1 9. Skutečný dosah této
významné investiční akce možná docení až další
generace našich dětí i rodičů.
Další akcí navazující na rekonstrukci a dostavbu
základní školy je úprava místních komunikací
v jejím okolí. Nákladem cca 2 mil. Kč se podařilo
výrazně zlepšit dopravní obslužnost základní
školy, některých nemovitostí a také hlavně
vzhled této centrální části naší obce. Celá akce
proběhla bez výraznějších problémů a došlo i po
započtení veškerých prací ke snížení
vysoutěžené ceny. Na tuto akci se podařilo získat
dotaci od Středočeského kraje ve výši
1 ,25 mil. Kč.
Daleko větší problémy jsou s realizací celkové
rekonstrukce místní komunikace V Rokli.
Vzhledem k velice složitým spádovým
a výškovým poměrům stávající komunikace
a mělkému uložení inženýrských sítí bylo nutné
průběžně přijímat technická opatření tak, aby
byly splněny všechny požadavky na místní
komunikace i dostupnost jednotlivých
nemovitostí.
(pokračování na str. 2)

HUDLICE DNES - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází nepravidelně na území obce Hudlice.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22659. Vydává Obecní úřad v Hudlicích, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, IČ: 00233285.
Příspěvky jsou publikovány bez korekce a nevyjadřují názory redakce.

(pokračování ze str.1)

Po započtení všech prací i s ohledem na
rozšíření komunikace oproti projektové
dokumentaci dojde k mírnému navýšení
vysoutěžené ceny, která činí 2.1 54.1 36,76 Kč.
I na tuto akci se podařilo získat finanční dotaci
od MPMR ČR ve výši 1 .81 7.000,- Kč. Věřím, že
přes různé problémy bude i tato investice velkým
přínosem pro obyvatele a návštěvníky této části
obce.
Vážení občané, do konce roku bychom ještě
velice rádi realizovali další dvě investiční akce
a to celkovou rekonstrukci požární nádrže „Kal“
na kterou jsme již získali finanční dotaci od
Středočeského kraje ve výši 1 mil. Kč a další
kanalizační přípojky, kde dotace opět od
Středočeského kraje činí 2 mil. Kč. Žádám Vás
o pochopení určitých omezujících opatření
v průběhu výstavby, protože to je další významný
krok pro zlepšení životního prostředí v naší obci.
Vážení občané to byl výčet jen nejvýznamnějších
akcí, které zabezpečujeme v naší obci v letošním

roce a každodenně řešíme i další drobné opravy
a opatření i na základě Vašich podnětů. Šlo by
jistě zajistit i daleko více, kdyby úřad nebyl
zatěžován neustálými žádostmi a stížnostmi
některých zastupitelů, kteří sami nic věcného
nezajistili.
Vážení občané, přes veliké zatížení, únavu
a zdravotní problémy opět kandiduji do
Zastupitelstva Středočeského kraje. Kandidaturu
jsem přijal pouze pro možnost dále po zbytek
volebního období pomáhat obci v získávání
finančních prostředků na realizaci dalších
různých potřebných akcí pro rozvoj naší hezké
obce.
Vážení občané závěrem bych Vám chtěl popřát
v této nelehké době hlavně hodně zdraví, štěstí,
vzájemné tolerance a pochopení pro zlepšení
života nás všech.
starosta obce Pavel Hubený

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Datum a doba konání voleb do zastupitelstev krajů
Pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a

Sobota 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Sídlo volebního okrsku č. 1
Budova obecního úřadu, kancelář starosty, Jungmannova čp. 355, Hudlice
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Rada obce
Rada obce na svém červnovém jednání mimo jiné projednala:

výběrové řízení na obsazení bytu v činžovním domě (byt č.1 ), pronájem nebytových prostor
- Kosmetika, opravu kříže - Lísek, projekt „Návštěvnická karta (brožura) Berounska“, kontrola ÚKZÚZ
- plnění povinností souvisejících s používáním přípravků na ochranu rostlin, nový řád radiových
komunikací pro jednotky PO a IZS, strategický rozvojový plán - nabídka, MPO a Státní fond životního
prostředí - dotační výzvy na veřejné osvětlení, Business Benefit s.r.o. - nabídky na administraci
veřejných zakázek, Kabelspoj s.r.o. - solární svítidla ,Dům služeb - stavební úpravy, vyčíslení
uznatelných výdajů - Fond solidarity EU 2020 (COVID 1 9), korespondence občanů, postoupení spisu
pana Ing. R. Buroně na MV a na KÚSK (opětovné postoupení),nové kanalizační přípojky, ZŠ - práce
mimo projekt „Stavební úpravy“, „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“ - kolaudace.

Rada obce na svém červencovém jednání mimo jiné projednala:

řád veřejného pohřebiště obce Hudlice, žádost o pomoc při zajištění kulturní akce, organizační řád
obce Hudlice, žádost o odprodej vyřazeného hasičského vozidla Avie31 , zajištění stavebního dozoru
a koordinátora BOZP, „Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území středočeského kraje
v rámci Pražské metropolitní oblasti - studie proveditelnosti“, rozpočtové opatření č.9 na rok 2020,
výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení o právech a povinnostech - Krajský soud v Praze,
oznámení o zahájení kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby - Státní
oblastní archiv v Praze, souhlas se změnou užívání stavby - Z. Drábková (kosmetika), MAS Mezi
Hrady z.s. - členské příspěvky,silnice Chmelíř s.r.o., Plzeň - cenová nabídka (rekonstrukce dešťové
kanalizace), Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 24/2020 ( Silnice Chmelíř s.r.o., Plzeň), rozhodnutí
o poskytnutí dotace Oprava místní komunikace „V Rokli“ - Ministerstvo pro místní rozvoj, vyrozumění
soudu o průběhu mimosoudního jednání mezi účastníky; reakce na výzvu soudu k doplnění tvrzení
a předložení listin (manželé Abrahamovi), schválení Dodatku č.2 Smlouvy o dílo č. 451 9/1 9 s firmou
Spektra Beroun - „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“, nájemní smlouva nebytových prostor (MAS Mezi
Hrady z.s.).

Informace z obce

Zamyslete se nad parkováním na ulici

Ve Zpravodaji jsme několikrát psali o parkování osobních a dodávkových aut na místních
komunikacích. Stav se nezlepšil, naopak. Zkuste se ve večerních hodinách projít nebo projet
po našich ulicích, parkuje zde neskutečné množství aut. Vyhlášek můžeme vydat, kolik
chceme. Dokud si to občané nesrovnají sami v hlavě, je náprava velmi obtížná. Nepřeji
nikomu nic špatného, ale může nastat okamžik, kdy Vám začne hořet dům, nebo je nutný
rychlý zásah záchranné služby. Tam v mnoha případech rozhodují minuty. Stále si myslíte, že
Vaší ulicí tato vozidla projedou? Jedná se pouze o naší pohodlnost, stačí jen otevřít vrata
a zajet do dvora. Lhostejnost není opravdu na místě. Je to v zájmu nás všech. Děkuji.
R. Hrkal, místostarosta
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Úhrady stočného

V druhé polovině měsíce listopadu 201 9 obdrželi všichni občané, kteří jsou napojeni na
kanalizaci fakturu s vyúčtováním stočného za zúčtovací období 201 8 - 201 9. Součástí této
faktury bylo stanovení záloh na další zúčtovací období, tj. r. 201 9 - 2020.

Tato záloha byla rozdělena do dvou splátek:

1 . záloha - splatnost k 1 .3. 2020
2. záloha - splatnost k 1 .9. 2020

Žádáme všechny občany, kteří poplatky za stočné dosud neuhradili, aby tak neprodleně
učinili. Termíny splatnosti, které uvádíme na fakturách, mají své opodstatnění. Děkujeme.
R. Hrkal, místostarosta

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci výjimečně
v neděli 1 8. října 2020 na kluzišti u kostela v době
09:00 - 1 0:30 hodin. Odpady budou přebírány bezplatně
v množství odpovídajícímu odpadu běžní domácnosti. Zejména
se to týká pneumatik.
Nebudou se přejímat veškeré elektrospotřebiče a zřízení, která
se odevzdávají přímo v našem sběrném dvoře do E-domku.
R. Hrkal, místostarosta
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Ekologie a životní prostředí
Jak naložit s odpadem z domácnosti?

V březnovém zpravodaji jsme se zabývali tříděním plastů a papíru. Tentokrát se budeme věnovat
dalším druhům odpadu, pro které jsou v Hudlicích k dispozici sběrné nádoby na volně přístupných
stanovištích.

SKLO – ZELENÝ NEBO BÍLÝ KONTEJNER
Do zeleného kontejneru PATŘÍ:

Do kontejneru na sklo NEPATŘÍ:

• lahve z barevného skla (od piva, vína, limonád)
• tabulové sklo (z oken nebo dveří), sklenice
• skleněné obaly od léků

•
•
•
•
•
•
•

Do bílého kontejneru patří pouze sklo čiré:
• průhledné lahve
• zavařovací sklenice (bez víček)
• rozbité skleničky

keramika, porcelán, sklokeramika
zrcadla, žáruvzdorné sklo
autosklo, plexisklo
zlacená a pokovená skla, drátované sklo
varné a laboratorní sklo
žárovky, výbojky a zářivky
obrazovky monitorů, televizí a různé displeje

Recyklační symboly skleněných obalů mají v trojúhelníku nebo
pod ním zkratku GL a/nebo dvojciferné číslo od 70 do
79 označující typ skla.
Tip: Ze skleněných obalů není třeba odstraňovat etikety, ani
kovové komponenty.

KOVY – ŠEDÝ KONTEJNER
Do šedého kontejneru PATŘÍ:

Do kontejneru na kov NEPATŘÍ:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

plechovky od nápojů
konzervy, obaly od paštik
kovové tuby
alobal, uzávěry a víčka od nápojů a jogurtů
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky

plechovky od barev, benzínu, motorového oleje
spreje, tlakové nádoby od kosmetiky
domácí spotřebiče
vysloužilá zařízení složená z více materiálů
těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť

Hlavním místem pro sběr většiny kovových odpadů zůstávají sběrné dvory a výkupny druhotných
surovin, kam lze kromě těchto menších odpadů odvážet i větší odpady - trubky, roury, armatury,
plechy, hrnce, vany, rámy jízdních kol...
Recyklační symboly skleněných obalů mají v trojúhelníku nebo pod ním
zkratku FE pro železo, AL pro hliník a/nebo dvojciferné číslo
od 40 do 49 označující různé druhy kovů.
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Co jste možná nevěděli o hliníku
Hliník jako obalový materiál má své výhody, ale obzvláště coby jednorázový obal je
vyloženě neekologický. Získává se z bauxitu, který se těží v povrchových dolech,
a jeho výroba je velmi energeticky náročná. Navíc při ní vzniká velké množství
toxického odpadu! Pokud je to jen trochu možné, nápojům v plechovkách se vyhněme.
Při nákupu nápojů jsou nejlepším řešením obaly z vratného skla, ale i PET lahve nebo
TetraPacky jsou lepší alternativou plechovek, protože se snáze recyklují.

Jak třídit TEXTILNÍ ODPAD?
Několik sběrných kontejnerů na použitý textil je
i v Hudlicích. Patří do nich pouze ty oděvy nebo
textilie, které je ještě možné dále nosit/používat.
Oděvy vhazujte vždy uzavřené v pytli nebo
igelitové tašce.
Nevhazujte vyloženě obnošené kusy šatstva,
roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené
kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu!
1 00% přírodní textilie, například bio bavlnu, vlnu,
len, konopí, bambus anebo jutu, je možné
kompostovat. Bohužel, většina konfekce tzv.
rychlé
módy
je
dnes
vyrobena
z nezpracovatelných materiálů jako jsou
polyester, polyamid, akryl nebo nylon.

Jak třídít NÁPOJOVÉ KARTONY?
Tzv. Tetrapaky se někde třídí do nádob zvlášť
k tomu určených, jinde, a tak je tomu
i v Hudlicích, je možné je třídit společně s plasty.
Sběrná nádoba by měla být označená nálepkou
(viz. obrázek). V Hudlicích takovou najdete na
stanovišti nedaleko prodejny potravin.

PATŘÍ sem krabice od džusů, vína, mléka

a mléčných výrobků, které je vhodné zběžně
vypláchnout a před vhozením do kontejneru
řádně sešlápnout.

NEPATŘÍ sem „měkké" sáčky, například od kávy
a různých potravin v prášku.
Recyklační symboly:

Martin Kodet
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OZNÁMENÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OÚ HUDLICE
18.10.2020 v 9:00 - 10:30 proběhne na kluzišti sběr nebezpečného odpadu

Kromě zbytků barev, zářivek a jiných produktů se budou odvážet také pneumatiky v malém
množství. Na dotaz, proč AVE Beroun nepřijímá větší pneumatiky, než z osobních automobilů,
jsem obdržel odpověď, že tyto pneumatiky používají k zpevnění těles skládek a s většími
pneumatikami se hůře manipuluje.
Pokud máte doma větší pneu, nahlaste prosím počet na tel. 606666958 (Kodet) a podle
množství a druhu (z nákladního auta, dodávky nebo traktorové pneu), se pokusíme domluvit za
poplatek svoz specializovanou firmou. Tato nabídka se týká starých pneumatik ze zemědělské
produkce. Dnes při koupi nové pneumatiky máte započten poplatek za likvidaci staré.
Martin Kodet

dne 11.8. 2020 za přítomnosti hej tmanky Středočeského kraj e
paní Jaroslavy Pokorné Jermanové a dalších hostů.
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu
Tradiční sázavské soustředění stolních tenistů

Na konci měsíce srpna
2020 proběhlo v Sázavě
nad Sázavou tradiční
soustředění stolních tenistů
TJ Sokol Hudlice.
Letošního soustředění se
zúčastnilo
přes
30
účastníků, kteří aktivně
hrají stolní tenis a další,
kteří byli vtaženi do akcí
Sokola a pomáhají s
organizací.
Systém
máme
již
propracovaný, ale i tak je
každá pomocná ruka dobrá.
Dětem se soustředění líbilo
a určitě přispělo k vytvoření
ještě lepší party. Jen malá
perlička, jeden mladý hráč
dostal od rodičů na výběr,

buď moře v Chorvatsku
s celou rodinou, nebo
soustředění na Sázavě.
Vybral si Sázavu. To je pro
nás závazek do dalších let.
Celé soustředění proběhlo
bez problémů.
Ve volném dnu jsme pro ně
zorganizovali jízdu na
raftech po řece Sázavě,
celkem vyrazily 3 rafty na
1 2 km trasu a děti měly
další krásný zážitek. Je to
jedna z dalších věcí, které
děláme pro naše děti.

Rudolf Hrkal
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Rozloučení s prázdninami

TJ Sokol Hudlice uspořádala v sobotu 29. srpna 2020 na hřišti u lesa tradiční
Rozloučení s prázdninami. Jako již tradičně při akcích Sokola, po krásných a slunečních dnech, se
počasí zkazilo. Bylo relativně chladno a pršelo a pršelo. Pořadatelé ještě v sobotu ráno zvažovali,
zda akci nezruší. Nakonec zvítězila snaha zpříjemnit našim dětem poslední prázdninové dny. Počasí
se umoudřilo a hlavně přestalo pršet. Přes všechny tyto komplikace se této akce zúčastnilo přes 1 30
dětí s doprovody. Připravené atrakce jistě uspokojily všechny děti. Občerstvení bylo zajištěno
tradičně na velmi slušné úrovni a závěrečná tombola, ve které bylo 70 cen, byla vyvrcholením celého
příjemného odpoledne.
Na večerní Retro diskotéku vzhledem k počasí přišlo málo návštěvníků, ale přesto se večer vydařil
a v příjemném rytmu jsme ukončili naši poslední venkovní akci.
Děkuji všem pořadatelům, kteří na hřišti strávili prakticky pátek, sobotu a neděli, za jejich obětavost.
Rudolf Hrkal, starosta TJ Sokol Hudlice
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Informace kulturní komise
Současná doba není příliš příznivá k pořádání kulturních a jiných akcí. I přes minulá omezení se nám
povedlo uskutečnit nádherný červencový výlet na Slovensko. Účastníci mi dají za pravdu, že 4 dny
bylo málo a i přesto jsme toho stihli velmi mnoho. Vše bylo završeno pěkným ubytováním
a upřímnou pohostinností.
V srpnu jsme Vás pozvali do letního kina na hřiště u lesa. Počasí nám vyšlo na jedničku a účast byla
veliká. Tímto děkujeme SK Hudlice za povolení k promítání na fotbalovém hřišti.
Další zájezdy a kulturní akce jsou pro nás velkým otazníkem.... Pokud bude situace ohledně
epidemiologického hlediska příznivá, uskuteční se vše podle plánu.
Rozloučení se sezonou na rozhledně Máminka proběhne, když
počasí dovolí, od 26. - 28.1 0. Vítání nových občánků Hudlic se
uskuteční 1 7.1 0. - prosíme rodiče novorozenců, kteří mají
o tuto akci zájem, aby se přihlásili na tel. číslo 311 697 1 79
nebo osobně na OÚ Hudlice do 6.1 0. 2020. Sklípek na Moravě
bude v termínu 31 .1 0. - 1 .11 ., v Hustopečích, tentokrát
"U Radů" - mimo vína mají i širokou nabídku likérů, především
originální mandlovice a pojede s námi i harmonikář.
Listopadové akce se týkají pietního aktu u hrobu Josefa
Jungmanna a letos bychom ho měli mít zpestřený
komentovanou prohlídkou vybraných hrobů na Olšanech a to
1 4.11 . Do pražského divadla na představení "Daně, daně a jak
na ně..." Vás pozveme 21 .11 . a 28.11 . rozsvítíme vánoční
strom. Akce v prosinci se uskuteční dle kulturního kalendáře,
pokud nedojde k omezení cestování do jiných států. Prosím,
sledujte stránky obce a informace v kulturním kalendáři.
Věříme, že se situace v Čechách a okolních zemích co
nejdříve vrátí do normálu a my všichni se budeme scházet
a bavit bez jakýchkoliv omezeních. Hezký podzim.
sepsala předsedkyně kulturní komise Tejnorová Jiřina

Co, kdy, kde
Logohrátky v Hudlicích, individuální logopedická péče

Od 7. 1 0. 2020 mohou děti v Hudlicích procvičit svůj jazýček hravou formou. Logohrátky se budou
konat každou středu od 1 4.30 h. do 1 5.30 h. v suterénu budovy MŠ. Děti si v malé skupince (max. 1 0
dětí) budou formou rytmicko - pohybových her rozvíjet sluchové vnímání, motoriku rtů a jazyka a také
správnou výslovnost jednotlivých hlásek.

Logohrátky jsou určeny všem dětem od 4 let a mohou doplňovat individuální logopedickou péči.
(Ale nenahrazují ji). Cena jedné lekce je 80 Kč. Zvýhodněná cena při koupi 1 0 lekcí je 70 Kč.
Cena zahrnuje také individuální logopedickou diagnostiku.

Dále je možné využít služeb logopedické asistentky k individuální logopedické péči. Logopedická
asistentka pracuje pod metodickým vedením logopedky a může pomoci dětem s prostou vadou
výslovnosti.

V případě zájmu a pro bližší informace kontaktujte: Bc. Mariku Vaculíkovou, DiS.
Tel.: 773 974 882 - možno volat každý den mimo pondělí od 14 h. do 19 h.
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Orientální (břišní) tance v Hudlicích
Od středy 7. října 2020 začínají lekce
orientálního tance v budově Sokol Hudlice.
Orientální tanec je určen pro všechny bez rozdílu
věku, váhové kategorie či úrovně pohybového
nadání. Pokud je tanec pravidelný, přináší
významné benefity pro fyzickou, ale i psychickou
kondici. Mezi zdravotní účinky přisuzované
orientálnímu tanci patří např. zlepšení držení
a pohyblivosti těla, zpevnění pánevního dna,
uvolnění bolesti zad. Je doporučován i při
neplodnosti a pro zmírnění menstruačních
bolestí. Břišní tanec také dovede zvýšit
sebevědomí a odbourat stres. Tančíme tedy
nejen pro radost, ale i pro zdraví.

i latinsko amerických tanců. Orientální tanečnice
v této době nechyběly v žádném z mnohých
egyptských filmů a tak si tanec rychle získal na
popularitě.
S orientálním (břišním) tancem znovu objevíte
samy sebe, zformujete postavu, získáte krásné
držení těla, ladné pohyby a nové přátele. Lekce
probíhají každou středu od 20:00 pod vedením
zkušené tanečnice Jannah. Přihlášky a více
informací na www.jannah.cz (včetně
videoukázek) nebo na telefonním čísle
731 61 2 01 9. Těším se na Vás!

Orientální tanec, neboli také břišní tanec, má
své kořeny v oblasti severní Afriky a Blízkého
východu. Existuje proto tedy mnoho různých
druhů tohoto tance, které se od sebe liší
hlavně hudbou, kostýmem nebo příležitostí,
pro kterou vznikl. Tančí se sólově i ve skupině,
výjimkou nejsou ani mužští tanečníci. Hlavní
kolébkou současného orientálního tance je
však Egypt - v období tzv. "Zlaté éry" během
1 . poloviny 20. století vzniklo v Káhiře velké
množství kabaretů, kde se původně folklorní
orientální tanec mísil s prvky moderního
scénického tance, baletu nebo například

Jiřička obecná (Delichon urbicum) - pták roku 2020 v ČR

Hudlice, ulice Za Humny - září 2020
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Jana Slámová

