n

Srpen v pranostikách

r

PŤijde-li pršlavy VavŤinec, bude myšíplny záhonec

o

Nanebevzetí Panny Marie jasno pŤed vfchodem
slunce, nastane požehnan podzimek

Když pršína svatého Rocha, je pak pěkny podzimek

PĚinese.li déšt'svatá Helena,
bfvá otava dlouho ze|ená.

Má-li Filip hromy v prfnodu, značíto brzlql déšť
a lÍrodu.

Jak Bartoloměj velí, takov bude podzim cel;f

o svatém Augustinu léto opouštíkrajinu
Na svatého Jana stětí vlaštovička od nás letí

Ze schtrue ZO
Zaseddní

Zo

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost

ke

ze

zaseďání

hlavní pŤijatá a schválená usnesení bez

osobních

Vzhledem

značnéobsáhlosti zápisu

a nedostatku tiskového prostoru Zpravodaje otiskujeme pouze

a citliqich ridaj . Celé znění zápisuje uveŤejněno na webu
obce.

Zo

schvaluje ričetnízávěrku za rok 2015 MS Sebetov.
Zastupitelstvo obce Šebetov nezjistilo, že by četnízávěrka
neposkylav Íozsahu pŤedloŽenych podkladri v souladu S s 4
vyhlášky č. 22012013 věrn;y a poctiqf obraz pŤedmětu

Zo schvaluje

četnízávěrku za rok 2015

Zs

Sebetov.

Zastupitelstvo obce Šebetov nezjistilo, Že by ričetnízávěrka
neposkyla v rozsahu pŤedloženych podklad v souladu S $ 4

vyhlášky

č. 220120|3

věrn;f

ričetnictvía finanční situace

Zo

13.8.
14.8.

20.8.

Zastupitelstvo obce Šebetovuděluje souhlas s celoročním
hospodaŤením obce bez vyhraď.
Zo schvaluje ričetnízávěrku za rok 2015 obce Šebetov.
Zastupitelstvo obce Šebetov nezjistilo, Že by ričetnízávěrka
neposkytla V rozsahu pŤedloženych podkladťr v souladu
S $ 4 vyhlášky č. 22012013 věrny a poctivy obraz pŤedmětu
četnictvía finanční situace ričetníjednotky

ričetnictvía finančnísituace četníjednotky.

a

poctivy obraz

pŤedmětu

Úrčetní jednotky.

schvaluje prodloužení platnosti nájemní smlouvy na

by"t v domu č.p. 246 pro stávající nájemníky: paní
DvoŤáčkovou, paní Maryškovou, paní Jeklovou, paní
Mikulovou, pana Vaška a paní StaĎkovou, s platností do
30. dubna 2017.

Zo schvaluje pňijetí dotací zrozpočtu Jihomoravského
Kraje - na obnovu sochy Sv. Jana Nepomuckého dotaci ve
r1iši l20 tis. Kč, na automatizaci knihovny Šebetovdotaci ve
\.jiši 3 l tis. Kč, na opravy v ZŠŠebetovdotaci ve vyši l64 tis.
Kč. Zo současně pověŤuje starostu obce provedením všech
potŤebnych rikon , vedoucích ke zdánému čerpání
uvedenych dotací.

Zo

pověŤuje starostu podpisem smlouvy s firmou
Stavodos Boskovice na stavební ripravy v ZS Sebetov.
Zo schvaluje rozpočtové opatŤení č.4120|6, které zvyšuje
pŤíjmy obce o 315.000,- Kč, zvyšuje náklady o |.022.000,Kč a zapojuje pŤebytky minul;fch let ve wši707.000,- Kč.
Zo schvaluje rihradu nákladťr dopravy hasičskémládeže
na soutěž konanou ďne 26. června v SenetáŤově. odhadované
náklady jsou do 3.000,- Kč.
Starosta ukončil po projednání všech bodťr programu
zaseďání Zastupitelstva Sebetov v 19:03 hodin a poděkoval

všem za ričast.

je dle

rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do l3 hodin.

č. 3/2016 ze dne 29. června 2016

21.8.
27 .8.

28.8.
03.9.
O4.9"

10.9"

MUDr. Kutlíková' Boskovice, Rťtžovénám. 2345l|2,
telefon 516 453 997
MUDr. Láníková. Poliklinika Blansko, Sadová33,
telefon 516 488 456
MUDr. Pernicová, Boskovice, Rťtžovénám. 16,
telefon 714177 804
MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova24, 516 454 046
MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 46812,
telefon 516 474 488
MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova9,735 056 656
MUDr. Kubínová, Nemocnice Boskovice, 5|6 49| 263
MUDr. Paděrová, Šebetov|I],516 465 452
MUDr. Paulíčková,ČemáHora' zdravotní stŤedisko,

telefon 725 415 615
l 1.9. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197,516 47| 2|0

je

' Mimo vyše uvedenou dobr-r služba zajištěna v Brně.
Urazová nemocnice v Bmě, Ponávka 6, te|. 545 538 111.
Službu zajišt'uje ve všední dny od 17 hodin do 7 hodin.

o

sobotách, nedělích a svátcích nepŤetržitě 24 hodin.

lnformace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, číslo516 49l l l 1.

Mezinárodn í béŽeckÝ záxoď

ffi;F

Dne l8. června 2016 se u Š.ú"to,.ěkonal mezinárodní
závod v orientačním běhu. I kvrili strategickému umístění si
jako svoji základnu vybrali Krčmu U Piráta. KdyŽ poŤadatel
oznáml| ričast osmi set závodníkťr' rozje| Se nekončící
organizačníkolotoč. Louka u ,,Kozolandu.. se pŤeměnila na
dočasnéparkoviště, ale hlavním kolem by\o zajistit pro
ričastníkyzávodu dostatek jídla a pití. Tohoto rikolu Se
zhostili nájemci Krčmy Mirka Kamenická a Jarek Šindelár.
Začalo shánění stan , mobilních vyčep včetně ch|azení,
dŤeva na topení pod grily, táck , pŤíborri či kelímkri. Hlavně
aby bylo všeho dostatek a v prťrběhu akce nedošlo k tomu, Že
Se na někoho nedostalo. Rozhodnutí Jarka a Mirky, že ode

všeho raději Vezmou více než méně' se ukázalo jako velmi
prozíravé"Závodníktl totiž nedorazilo 800, ale i díky
skvělému počasíjich do závodu nastoupilo l050. S pomocí
brigádník Se akce vydaŤila na jedničku s hvězdičkou'
o čemžsvědčíosobní poděkování hlavního poŤadatele
závodu. Ten tuhle akci označil jako nejlepšíza několik let
a pŤislíbil dalšíčast v co možná nejkratším termínu.

Chtěl bych tímto poděkovat nájemcťrm Krčmy za
profesionální pŤístup a brilantní zv|ádnutí akce, která

Sebeťoys ky zpravodaj

je

v počtu ričastníksrovnatelná s našípoutí. Poděkování
zaslovŽí i šéfkuchaŤLukáš Volf za několikadenní pŤípravu
a následnv,.ydej jeho kulináŤskych specialit. t díky ostatním,
kteŤí pŤiložili ruku k dílu, Se tato akce opravdu povedla
a zvedIa prestiŽ Šebetova o hodny kus vyše.
TŤešničkouna dortu byl nápad umístit v době konání akce
na Krčmu kasičku, kam mohl každy pŤispět částkou podle
svého uvátžení na podporu malé Emičky Zouharové

zKar|ova. Nakonec se vybralo 5600 korun, což pŤekonalo

veškerá očekávání.

trávy, která stromky dusila' proŤezávání mlad;ich stromk a jiné

práce vhodné i pro ženy. Na podzim a V zimě kácení strom ,
jejich zpracování a klid. SváŽení dŤivi z lesa na místníparní
pilu obstarávali sedláci z vesnice a místníhookolí. Karlriv otec
byl švec, ale nebyl to obyčejn;/ švec pŤíštipkáŤ.Byl to švec
umělec' ktery zhotovoval boty na zakázku pro pŤekupníka a Sem

tam udělal místním lidem něja$ ten pŤíštipek,nebo provedl

vyměnu podráŽek. Byla to doba' kdy Baťa rozvojem
prumyslové v'.iroby likvidoval domácí ševcovinu. Kdo chtěl se
ctí pŤežít,musel se pŤičinit i jinak. V kaŽdém domku bylo malé
hospodáŤství' kde Se chovali králíci, slepice a jiné drobné
hospodáŤské zvíŤectvo. Problém pro domkáŤe a bezzemce byl
sehnat dostatek krmiva.

Ale

pŤišla doba ještě horší.PŤišlaválka. V osadě

Se

samozŤejmě neválčilo. Ale pŤišla doba hladu a bídy. Všichni,
kteŤí měli tŤeba jen malé hospodáŤství, byli zatíženipovinnymi
dodávkami obilovin a potravin. Velmi obtížnépro bezzemce
tŤeba jen pro slepice. Všechny potraviny
byly na pŤíděl, tak zvané potravinové lístky. Sedláci, kteŤí měli
svoje obilí a chtěli si je nechat semlít ve mlyně na mouku pro

bylo sehnat krmivo,

vlastní potŤebu, museli mít písemnépovolení. Taková
samozŤejmost, za jakou povaŽujeme dneska sril, byla jen na
pŤíděl. HospodaŤilo se na kaŽdém kousku rodné p dy. Byla
Co dodat? Doufejme, že nájemcrim Krčmy nadále vydrží
jejich e|án a my Se dočkáme dalšíchakcí, na které se bude
dlouho vzpomínat. Za kulturní komisi Michal Hradecky

bída i o trávu a Seno pro králíky. Yyžina|y se i pŤíkopy u silnic.
To pŤiděloval cestmistr. Z Brna jezdili na vesnici pŤíbuzní,aby
sehnali něco k jídlu, a kdyŽ sehnali, ještě neměli vyhráno. Na
hlavním nádražív Brně byly u vychodu kontroly, a kdyŽ
u někoho našli většímnožstvípotravin, tak mu je bez milosti

Karel zKapouĚat

a pilinami. Děti měly

sebrali. V zimě nebylo uhlí a tak Se topilo jenom dŤevem
v zimě uhelné prázdniny. To se jednou za

Karel se narodil v roce 1936 jako poslední, ale opravdu

poslední dítě do rodiny vesnického ševce v malé osadě na patí
Drahanské vysočiny. Vlastně on Se tam nenarodil. on se narodil
v porodnici v Brně. Tam bydleli jeho rodiče.
V té osadě vyrustal

a Žije tam
S

dodnes.

Karlem Se nějak

pŤi

porodu

nepočítalo.
Narodilo se děvčátko jako
tŤetí dítě do rodiny a tím
to mělo všechno skončit,

ale neskončilo. Karel

saních jely serpentinami pŤes osadu aŽ dolŮ do vesnice.
Čas ubíhal a válka se chylila ke konci. Na jaŤe roku 1945

Se

dral na svět jako poslední,
ale se zpoŽděním. Tak se
stalo, že nějak nemohl
popadnout dech a trochu
se pŤidusil. Tato zďánlivá

chvatně utíkala německá vojska pŤed rychle postupujícíRudou
armádou. Děti v té době jiŽ nechodily do školy. Utrapy války

končily.

maličkost se s ním táhne
celf Život. Je od pŤírody

inteligentní, ale někdy má
problémy s vy.jadŤovánim.
Naštěstíto nemá vliv na jeho dobrosrdečnou a laskavou povahu.
Mimo jinlch dobrych vlastností je šetrny, ale není lakomy. Sám
nemá peněz na rozdávání. To, co má, má našetŤeno postupně jiŽ
odmlada, kdy mu jeho maminka začala hned po válce šetŤit,
aby byl na stáŤí zaopatÍen.
Karel měl ještě dva sourozence. StaršíhoJeníka a ještě starší
Drahušku. Jeník zdědil povahu po svém tatínkovi a Drahuška po

své mamince. Jeník vyrristal

v autoritatívní osobnost po

tatínkovi jiŽ od dětství, zatímco Drahuška byla po mamince
velmi uvolněná, tolerantní a stále veselá. Její upŤímnf smích byl
pŤímo nakaŽ|ivy.

několik tydnri sešly naproti škole v hospodě, tam jim pan učitel
rozda| domácí rikoly a byl rozchod. Děti se zprázdnin radovaly"
ZejménakdyŽ bylo hodně sněhu a poŤádně mrzlo. A to za války
bylo každou zimu. Rybník zamrznul, bruslilo se' hrál se hokej.
LyŽovalo se. Silnice z osady do kopcti byly ujeŽděné dohladka.
KdyŽ napadnul čerstvy sníh, některy sedlák zaptáhnu| pár koní
do dŤevěného pluhu a silnice protáhnul, aby byly sjízdnépro
sedláky, kteŤí sváželi na saních klády z|esa na místníparní pilu.
To byla pŤíleŽitost pro děti na sáĎkování. Nejlepšísárikování
by|o za riplřku. To se domluvily všechny děti z vesnice, vytáhly
sáĎky do kopcťr až krozhledně. Ve tŤech, nebo ve čtyŤech na

PŤed válkou byla hospodáŤskákize, práce bylo málo a peněz
ještě méně. Lidé v osadě Ži|i, jak se dalo. Dole ve vesnici bylo
pár sedlákri a jeden velkostatek, kde se dala sehnat pŤíleŽitostná
sezÓnní práce. Kdo měl štěstí a byl pracovity, mohl sehnat práci
na místníparní pile. Také byla sezÓnní práce v lesích na
Drahanské vysočině. Na jaŤe sázení stromk , v létě vyŽínfu.i

Po válce nastalo všeobecné veselí. Všude Se tancovalo
a zpivalo, lidi se radovali. V osadě ani ve vesnici nevznikly
válkou žádnéškody. Karel chodil jiŽ tŤetim rokem do místní
obecné školy, kde dosahoval pŤiměŤenych lysledk . Po

ukončení zák|adní školnídocházky nastoupil do práce v továrně
na qi,robu prrimyslov,./ch šicíchstrojri. Jeník odešel na studia do
Brna a sestry odešly do světa zaprací.
Karel z stal s rodiči v chaloupce. Jezdil s Železnou
pravidelností ráno autobusem do práce a odpoledne po směně
zase domťr. V zaměstnání postupně vystŤídal rŮzná pracoviště

a

zauči| Se

na

univerzálního dělníka. Netrpěl žádnymi

chorobami. Neměl Žádné absence a tak s ním byla v práci
spokojenost. Doma se o něho maminka pečlivě starala a jeho
Život plynul bez zvláštních událostí. AŽ na jednu q/jimku,
kterou Karel velmi nelibě nesl a povaŽova| ji za velkou kŤivdu.
Ale nakonec Se všechno urovnalo a Karel pracoval v té továrně
na prrimyslové šicístroje až do odchodu do starobního drichodu.
Co se to pŤihodilo mimoŤádného? Po rimrtí jeho starostlivé
maminky Ži| Kare| s tatínkem, ktery se ho snaŽil pŤipravit na
samostatny Život. Karel v práci nějak nedával pozor a zvrtnul si
nohu v kotníku, dostal sádru, neschopenku a berli. Noha měla
byt v klidu, aby se kotník rychle uzdravil a Karel, aby mohl
pokračovat v budování socialismu na cestě k lepšímzítŤkŮm.

síÍJen2016
Karel seděl doma a poctivě marodil jeden den, avšak druhy
den se mu to lenošení zajida|o a tak se domluvil s tatínkem,

pr jmy, nachlazení, a je prevencí proti mnohlm civilizačním

odsejpala. Až najednou pejsek zneklidněl a dával svym
projevem neomylně najevo, že za dveŤmi na verandě někdo je.
Karel povídá tatínkovi: ,,Počkétade, já se podivám, kdo tam je...
Vzal berli, oděn v tatínkově staré ševcovské zástěŤe, odbelhal se
s pilinami ve vlasech ze zahraďy na verandu odemknout
a otevŤít dveŤe. Jaké bylo jeho pŤekvapení' kďyž za dveŤmi stál

Plánované akce v obci

Že budou společně Íezat dŤevo na cirkulárce. Jak se domluvili
tak také udělali a to byla chyba. Řezali a Íezali, Karel odebíral
polínka, odhazoval je na hromadu' stál na jedné fioze a nohou v
sádŤe se opíral, aby udrŽel balanc. Tomu všemu asistoval jejich
pejsek VoŤíšek.Řezali, cirkulárka hvízda|a, tŤísky létaly a práce

kontrolor práce neschopnfch zaměstnanc továrny na
šicístroje. A malér byl na světě. Karel musel
podepsat, že byl pŤistiŽen pŤi práci v době pracovní
prrimyslové

neschopnosti.

Tato událost se rychle roznesla po továrně a za chvíli o ní
věděli všichni zaměstnanci. Karel domarodil' pŤišel do práce.
Mezitím ,,dobré duše.. zača|y zveličovat Karl v pŤestupek.

Karel byl pŤedvolán na zasedání Závodniho

vyboru

Revolučníhoodborového hnutí, aby vysvětlil, jak to celé vlastně

bylo. Po slyšení poslali Karla na chodbu a radili Se' co s tím
hŤíšníkemtak závaŽného pŤestupku provedou. Karel seděl na
chodbě a čekal málem na trest smrti. Po delší chvíli ho zavolali
zpět, aby mu Ťekli, Že Se to nedělá a s ohledem na jeho
dosavadní pracovní morálku a slušnéchování a vystupování mu
pro tentokrát tento jeho pŤesfupek prominou. Karlovi se ulevilo,
s vysledkem jednání Zv RoH byl vcelku spokojen, ale stejně
mu tam někde v koutku duše zristala trocha hoŤkosti a ta mu tam
vydrže|a dŤímatcelou dobu aŽ do odchodu do drichodu.
Nicméně, Život šel dál" Tatínek odešel na cestu poslední
a Karel se musel začit starat sám o sebe. V pozristalostním
Ťizení Se Sourozenci bez problémri a rychle dohodli, Že svoje

podíly na chaloupce věnují Karlovi. Jak jinak, Karel zťrstal
starym mládencem a V chaloupce bydlel sám a bydlí tam stále
a bude tam bydlet aŽ do doby neŽ on sám se vydá na cestu

poslední.
Tím by mohlo vyprávění o Karlovi končit, ale nekončí,Karel
není Karafiátriv brouček. Karel se protlouká dál Životem za
pŤispění Sourozencu a známych. Chodí si pro obědy do Ústavu
sociálních sluŽeb, chová slepice, stará se o palivo na zimu a dělá
práce tak, jak jej to naučil jeho tatínek, než odešel na cestu
poslední.
Kapouřata, kde Karel vyrristal a bydlí, jsou vynikající oblastí
pro pěstováníjádrového a peckového ovoce. DŤíve Se Ze švestek
vaŤila v kaŽdé chaloupce povidla. Ta byla jedinečná svojí
kvalitou a trvanlivostí bez chemickych konzervačních
prostŤedk . V dnešní době konzumní společnosti se tento Stary

dobry Zwk jiŽ nepraktikuje. Švestky tam rostou dál. Místní
fajnšmekŤi je trhají' nakládají do sud a po zkvašenídestilují na
dobrou slivovici. Stejně tak jablíčka.Ta se sešrotují,vylisuje se

znich sladká šťáva, ta se nechá kontrolovaně zkvasit a po
zní dobry kalvádos z KapouĎat.
Ten kalvádos z KapouĎat není jen tak nějaká pálenka. Má
totiž neobyčejnévlastnosti. Jednak tím, žeje destilován panem
Maršálkem v Borotíně a jednak tím, Že je z ovoce
vydestilování je

vypěstovaného na jižníchstráních Kapouřat a okolí. To ovoce
má v sobě jas jižníhoa zapadajíciho slunce. Je pěstováno
v nadmoŤské vyšce nad 400 m, nad oblastí ranní mlhoviny.
Karel jiŽ mnohokrát ocenil vlastnosti místního kalvádosu. Po
konzumaci určitéhonedefinovaného mnoŽství se okolo Karla
vytvoŤí a|'IrL kterou nevnímá ani on sám. Aura má mnoho
dobrych vlastností. Jednou již po léta zkouškami potvrzenou je
její odolnost proti rideru kulovym bleskem. Karel je uvnitŤ této
aury bezpečně ochráněn proti všem mikrobiálním nemocem

a

pŤitom má Karel neomezenou volnost pohybu. Kalvádos
z Kapouřat má také vynikající,ne-li pŤímo zázračnévlastnosti
na metabolismus lidského organismu, podporuje trávení, léčí

chorobám.

A tak Karel nelení a kaŽdym rokem zra|é ovoce šrotuje,
lisuje, destiluje v Borotíně u pana Maršálka a pŤiměŤeně
konzumuje... No, většinou pŤiměŤeně. Vlastnosti kalvádosu
z Kapouřat mu většímírou dopomohly pŤeŽít socialismus
i kapitalismus a doŽít se v téměŤskvělé formě osmdesátky.
Komu se to poštěstí?
Antonín Trš, červenec 20l6

Domácí zápasy v malé kopané sehraje FC Šebetov:

- neděle 14. srpna v 10 hodin, soupeŤ Arsenal Lomnice
- sobota 27. srpna v 17 hodin, soupeŤ TJ Sokol KŤetín
- sobota t0. záÍív 17 hod., soupeŤ Sokol Šebrov

Na neděli 28. Srpna Se pro děti a m|áďeŽ pŤipravuje
tradičníLoučenís prázdninami. Více informací o akci se
dozvíte zp|akátŮ.

Z akcí v měsíci záŤí s pŤedstihem upozorĎujeme na:
- sobota 10. záÍí-společny zájezd SDH a TJ Sokol Šebetov
- sobota l7. a neděle 18. záÍí - Den otevŤenych dveŤí
Sociálních sluŽeb Šebetov

- sobota 24. záÍí - podzimní obecní koupací zél1ezd
do slovensk1ich termálťr Dunajská Streda

Klípky.stŤípky

* Dětská lékaŤka MUDr. Machačová upozorĎuje na změnu
ordinačnídoby v měsíci Srpnu. ordinuje Se: po 7:30 _ l0
hod., t 10:30 - 13 hod., st a pá7:30 - l0 hodin.
* UpozorĎujeme, že do 30. listopadu 20|6 je uzavŤena
komunikace IIl373 Benešov - Pavlov, prťrtah. objízdná trasa
je vedena pŤes Suchy, Zďámou, Protivanov, Bukovou a dáIe
po trase Boskovice,Yážany, Knínice' Šebetov.

* Z dťlvodu provádění oprav a rekonstrukcí na distribuční
soustavě bude v obci Šebetovv pondělí 22. srpna pŤerušena

dodávka elektrické energie v těchto oblastech:
- od domu číslopopisné 205,204 a 160 směr Vanovice (od
byovky č,.204 a domu Svobodovych směr Vanovice)

- od domu číslopopisné |32, |44, |56, |]1, a 221 směr
Světlá včetně pŤilehlych ulic, lokalita MoŤicťrv Dvťrr (od

hlavní kŤižovatky směr Světlá včetně celé části Kopec)
- odběratelská trafostanice Šebetov - Hájenka Karlov
- odběratelská trafostanice Šebetov - MÓricťrv dvrjr
- odběratelská trafostanice Šebetov - Bioplyn
- odběratelská trafostanice Šebetov - osaka
- odběratelská trafostanice Šebetov - FVE ZÍLE'
* V našíknihovně si pŤečtěte srpnové vydání časopisu
dTest' ktery mimo jiné pŤinášítesty vysavačťr, sušiček
potravin, sporák s indukčnídeskou a kečupri.

Nabídka sluŽeb

Sběrna odpadťr je otevŤena v letním reŽimu kaŽdou lichou
sobotu v měsíci, tedy 20. srpna' 3. záÍía 17. záÍí20t6 od
14 do

l5 hodin.

Odvoz popelnic

odvoz ve čtvrtek |x za 14 ďní, tedy 11. srpna' 25. srpna
a 8. záíí2016.
odvoz plastťr každou sudou stŤedu nebo lich čtvrtek, odvoz
skla 1 x za 4 tydny v lichou stŤedu, papír každy sudy čtvrtek,
bioodpad každy pátek.
Termíny odvozťr všech komodit jsou na webu obce.

Knihovna je otevŤenakažďé pondělí od l4 do

17 hodin.
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Měsíčník,,Sebetovskyzpravodaj.. vyďává pňi obecním riŤadě v Sebetově a pŤíspěvky pňijímáZdeněkCížek.
E,-mail: sebetov(dsebetov.cz. Tisk oÚ Šebetov. Náklad 600 kusťr. Neprodejné,zdarma. MK Čn p 2W6.

oÚffit:Úrčetnítel./fax.5|6465429,starosta516465860,VolP530336530.

ffi

