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Datum 16.03.2012

Vážení spoluobčané,
obecní zastupitelstvo na svém posledním zasedání po poměrně bouřlivé debatě schválilo nové zásady
vydávání Zlatokorunského zpravodaje. Plné znění těchto zásad je k dispozici na webových stránkách
obce, popřípadě jsou k nahlédnutí u starosty Milana Štindla. Dovolte, abych zde pouze připomněl nejdůležitější ustanovení. Zpravodaj bude i nadále vycházet přibližně jednou za tři měsíce a bude přinášet
praktické informace obecního úřadu i, doufejme, zajímavé články o společenském, kulturním či sportovním dění v obci. Důležitou změnou naproti tomu je, že zpravodaj bude řídit redakční rada složená
z obecních radních a popřípadě dalších členů, které zvolí zastupitelstvo. V rámci redakční rady bude
pracovat její předseda, který bude zodpovědný za přípravu zpravodaje a za komunikaci s přispěvateli, a
výkonný redaktor, který bude dbát na jazykovou a formální správnost tištěných textů. Zásady také vysvětlují, že do zpravodaje mohou bez omezení přispívat obyvatelé Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic se
svými názory, samozřejmě pokud jejich příspěvky nebudou urážlivé, nepravdivé, anonymní či vysloveně
soukromé povahy. V takovém případě může redakční rada odmítnout příspěvek otisknout, prostřednictvím svého předsedy však má povinnost o tomto rozhodnutí informovat přispěvatele a také zastupitelstvo. Své příspěvky můžete zasílat v elektronické podobě na obecní úřad (ou@zlatakoruna.cz), popřípadě předsedovi redakční rady (kral@ff.jcu.cz), dalším členům redakční rady či je jednoduše vhodit do
schránky obecního úřadu. Těšíme se na Vaše názory na dění v našich obcích!
Dnes dostáváte do rukou zpravodaj v tradiční grafické podobě, do budoucna předpokládáme, že se
OBSAH
redakční rada bude zabývat i novou grafickou podobou našeho časopisu, popřípadě jeho uspořádáním či zavedením nových rubrik.
Na závěr mi dovolte vyjádřit přání, aby Zlatokorunský zpravodaj přinášel aktuální, zajímavé a koStrana 1
rektní čtení o Zlaté Koruně, Rájovu a Plešovicích. Těším se na vzájemnou spolupráci a doufám, že
Zásady pro vydávání zpra- díky množství příspěvků bude redakční rada často stát před nelehkým rozhodnutím, který z nich
otisknout dříve a který až v dalším čísle zpravodaje!
vodaje
Pavel Král, předseda redakční rady
Informace o průběhu prací
na kanalizaci
Zveme všechny děti
na pohádku divadla Luk
O neposlušných kůzlátkách,
která se uskuteční v pátek
30. 3. 2012 v DKS
(Restaurace na Hřišti).
Vstupné dobrovolné.

INFORMACE O PRŮBĚHU DALŠÍCH PRACÍ NA KANALIZACI, VODOVODU A ČOV
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ČČK
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„První necenzurovaný“
příspěvek do Zpravodaje
Koncert Misa Brevis
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Informační servis
---------------------------------Uzávěrka pro příspěvky do
dalšího čísla zpravodaje je
pondělí 30. dubna 2012!

S právě odcházející zimou přijměte prosím informaci o dalším postupu stavebních prací na kanalizaci,
vodovodu a čistírně odpadních vod v dolní části Zlaté Koruny. Zhotovitelská firma se po malé přestávce, která byla způsobena únorovými mrazy, znovu vrátila do naší obce. V současné době se realizuje značně komplikovaná část stavby v úseku most – náves. Tento úsek je složitý z důvodu stávajících sítí a vzhledem k zúženému místu komunikace. Nachází se zde původní kanalizace, která bude i
do budoucna zachována k odvedení dešťových povrchových vod. Současný vodovod, ačkoliv je na
konci své životnosti a pokládá se vodovod nový, není možné odstavit, protože až do ukončení stavby
musí zajišťovat dodávku pitné vody v předmětném území. Dále zde prochází plynovod a kabelové
vedení elektrické energie a telekomunikačního spojení. Předmětnou stavbou se ukládá do země
k těmto původním sítím splašková kanalizace, tlaková kanalizace z přečerpávací stanice od mlýnského
náhonu a zmiňovaný nový vodovod. Vzhledem k tomu nelze přesně odhadnout časový průběh prací
a s ní spojenou druhou a poslední úplnou uzavírku průjezdnosti po hlavní silnici. Oficiálně je termín
uzavírky určen do 31. 3. 2012. Dodavatel učiní vše, co je v jeho silách, aby tento termín dodržel. Je
však možné, že objektivní důvody tento termín zprůjezdnění silnice o něco málo prodlouží. Na tomto
místě si Vás znovu dovoluji požádat o porozumění a zároveň Vám poděkovat za Vaše pochopení
pro různá omezení způsobená touto, pro naši obec životně důležitou, stavbou. Věřím, že o její potřebnosti nikdo nepochybuje. V jejím průběhu byla, jsou a budou včas dojednaná místa napojení na
nové sítě tak, aby po dokončení bylo bezproblémově vyřešeno napojení jednotlivých nemovitostí.
Připomínám, že podle uzavřených smluv je ukončení kompletní stavby plánováno na 12. 10. 2012.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tento termín nebyl dodržen. Závazek o tom, že práce na místech,
která jsou značně frekventovaná v letní sezóně, budou do tohoto období hotová, je rovněž reálný. V
případě, že bude potřebovat jakékoliv doplňující informace týkající se stavby, obracejte se přímo na
mě nebo na stavbyvedoucího OHL ŽS, a.s., Ing. Jana Hejcmana.
Milan Štindl – starosta
Stavba Kanalizace, ČOV a vodovodu v obci Zlatá Koruna je podpořena Operačním programem Evropské unie.
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 29. ÚNORA 2012
Vážení spoluobčané, s průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo, neboť jednání jsou veřejně
přístupná. Podrobné informace lze nalézt v zápise z jednání zastupitelstva i rady obce, které jsou Vám plně k dispozici na
Obecním úřadě. Přijatá usnesení Zastupitelstva i Rady obce naleznete na oficiálních webových stránkách obce
(www.zlatakoruna.cz). Jelikož Zlatokorunský zpravodaj má omezený prostor pro informace, jsou projednávané body zastupitelstvem popsány jen heslovitě. V případě nejasností se obracejte na starostu obce nebo na zastupitele obce, kteří Vám
ochotně problematiku dané věci osvětlí a vyslechnou Váš názor, který je vždy cennou informací pro další práci v obci.
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schválilo:
 zprávu o práci rady obce
 zprávu kontrolního a finančního výboru
 záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.139/3 v k.ú. Zlatá Koruna o výměře 400-500m2 pro budoucí využití
zalesnění
 záměr zakoupit pozemkové parcely KN č.932 o výměře 1075m2, KN č.933 o výměře 1083m2 a KN č.931 o výměře
233m2 pro stavbu komunikačního propojení hřbitov – Rájov
 rozpočtovou změnu č.3/2011 a č.1/2012
 návrh zadání změny č.3 územního plánu obce Zlatá Koruna
 zásady pro vydávání Zlatokorunského zpravodaje
 doplnění členů redakční rady Zlatokorunského zpravodaje o člena Pavla Krále
Následující zasedání zastupitelstva je plánované na 25.dubna 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté
Koruně.
Milan Štindl, starosta
Z HISTORIE A SOUČASNOSTI MÍSTNÍ SKUPINY ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
V příštím roce uplyne 60 let od založení Místní skupiny Československého Červeného kříže v naší obci. V roce 1953 se uskutečnila ustavující schůze k založení MS ČSČK. K zakládajícím členkám patřily paní Ludmila Nejedlá, paní Kateřina Sekyrová,
paní Teršová, paní Cipínová, paní Marie Koubová a další. Nově vzniklá skupina čítala 21 členů a předsedkyní byla zvolena
paní Kateřina Sekyrová. Patronát nad MS převzali Dr. Lazák a Karla Šebková. První dobrovolné sestry byly proškoleny pod
vedením Dr. Waltra hned v následujícím roce. Součástí školení byla i nekolikadenní služba v nemocnici na oddělení.
Jednou z nejšikovnějších sester byla paní L. Nejedlá. Pracovala na ošetřovně, která byla v obci zřízena v roce 1955. Za
obětavou práci v ČSČK byla oceněna vyznamenáním ČSČK II. stupně.
Zlatokorunská MS ČSČK byla v průběhu let hodnocena mezi nejaktivnějšími skupinami na okrese. Několikrát byla vyhodnocena za příkladnou práci v obci i v okrese.
V roce 1961 vznikla při MS ČSČK zdravotnická družina o 16 členkách. Byla proškolena a vybavena nejnutnější výstrojí a
pravidelně se účastnila soutěží ZD, pořádaných na různých místech v okrese. V roce 1964 byla ZD při MS ČSČK poctěna
titulem „červené družiny“ a v letech 1970 - 1972 čtyřikrát odměněna za výrazné úspěchy ve zdravotnických soutěžích.
Od roku 1970 byl na II. stupni ZŠ ustaven kroužek Mladých zdravotníků pod vedením paní Z. Dolákové. Reprezentoval
ZŠ v soutěžích Hlídek mladých zdravotníků, v nichž se několikrát umístil i na stupních vítězů.
Mnozí členové se stali dobrovolnými dárci krve a mnoho z nich bylo za bezpříspěvkové dárcovství oceněno Jánského
plaketou bronzovou, stříbrnou či zlatou, podle počtu odběrů.
MS ČSČK bývala jednou z nejpočetnějších složek v obci. Ještě v roce 1973 měla 118 členů. Podílela se aktivně na životě
obce, především v oblasti zdravotní, sociální i kulturní a společenské. Úspěšně pracovala až do roku 1989, kdy činnost ukončila, stejně jako ostatní složky v obci.
Po několika letech stagnace byla její činnost 23. března 2002 znovu obnovena a pracuje dodnes. V současnosti je v ní zapojeno 25 členek, z nich je 19 nad 66 let. Přestože velmi dobře spolupracujeme s obecním úřadem a MŠ, je naše činnost díky
vysoké věkové hranici členek omezena. Proto se tímto obracíme zejména na mladé lidi v obci, hlavně ženy a maminky se
zájmem o práci v MS ČČK, které by omladili MS nejen věkově, ale vnesli do její práce i nové zajímavé nápady, aby přišli mezi
nás na sezení, které uskuteční 11. května 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Koruně. Velmi se na vaši účast
těšíme.
Za MS ČČK Zdena Doláková
Dne 2. dubna 2012 od 15 do 17 hodin pořádá MS ČČK sběr použitelného ošacení, obuvi a hraček pro OS ČČK Český Krumlov. Čisté a
nepoškozené věci přineste v této době do přízemí obecního úřadu, kde je od vás převezmeme. Za použitelné darované věci děkujeme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na pokračování našeho přednáškového cyklu. Další besedu si pro Vás přichystala novinářka, spisovatelka a cestovatelka Hanka Hosnédlová a uvede Vás do zajímavých míst Jižní Ameriky. Již samotný název
večerního povídání Jižní Amerikou s krosnou naznačuje, že březnové pondělí přinese všem zúčastněným mnoho nových
poznatků a informací.
Povídání o vzdáleném kontinentu se uskuteční v pondělí 26.3. 2012 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu.
Všichni návštěvníci rozmanitých věkových kategorií jsou vřele vítáni.
Za kulturní komisi Jaroslav Král
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„PRVNÍ NECENZUROVANÝ“ PŘÍSPĚVEK DO ZPRAVODAJE
Dne 29. 2. proběhlo obecní zastupitelstvo (dále OZ), kde se řešila mimo jiné také pravidla pro vydávání Zpravodaje. Po konfliktních událostech konce loňského roku nebylo divu, muselo se. Byl přijat téměř stoprocentní konsensus o tom, jakými
zásadami by se vydávání Zpravodaje mělo řídit. Už ne starosta jako doposud, jako dvacet let zpátky, ale redakční rada, skupina lidí složená podle zdánlivě poněkud nahodilého klíče – všichni z Rady obce, další, kdo umí a kdo chce. Ve skutečnosti se
debata o složení rady zastavila na „kompromisu“ většinového vlivu TOP 09 a nezávislých a snaze protlačit možnost uveřejňování politických článků. Na zmíněné zastupitelstvo totiž dorazily dva návrhy, respektive jeden návrh ve dvou variacích.
Oba to byly starostovy návrhy. Avšak druhý byl doplněný panem Pavlem Králem o tři body, které v zásadě neměnily tvar i
obsah starostova konceptu, jen se ve třech oblastech lišily. První se týkal otázky, zda pustit do diskuse na stránkách Zpravodaje stranické texty a prohlášení, druhý zaváděl do kolegia redakční rady institut výkonného redaktora, třetí řešil problematiku
odmítnutého příspěvku. Diskuze na OZ se postupně točila pouze okolo Králova doplněného návrhu, až nakonec převládl
všeobecný konsensus, že toto je platforma, na které je možno se dohodnout. Návrh byl přijat. Tolik popis událostí
z posledního zastupitelstva.
Byl jsem proti, jediný. Až budoucnost ukáže, kdo měl pravdu. Zda drtivě většinový názor, že na stránkách Zpravodaje může (a
tudíž musí být) otištěno všechno, co se pouze nepříčí dobrým mravům, hanobení rasy a národa, vyznání atd. atd. (což zní, uznávám, velmi populárně), co je obecně stanoveno právním řádem České republiky. Anebo menšinový, který se postupně scvrknul na
mojí osobu, že z důvodu předpokládaného rozsahu čtyř stran formátu A4 by si redakční rada měla vyhradit právo na vyloučení
článků, jež mají stranický podtext či se prostě na stránky Zpravodaje nevejdou. Byl jsem školen oponenty z principů demokracie,
šikovně jsem byl označkován za cenzora. Docela paradoxní, pomyslel jsem si. Já, který se ocitl před čtvrtstoletím ve Zlaté Koruně
zejména proto, že jsem byl vytěsněn tehdejším lidově DEMOKRATICKÝM zřízením z tehdy pro režim atraktivnějšího a důležitějšího pedagogického prostoru, kde pro mé quasidemokratické postoje nebylo místa a porozumění.
Nuže tedy já, potenciální cenzor a demagog jsem byl (a dosud vnitřně jsem) přesvědčen, že malý prostor Zpravodaje je
třeba v první řadě vymezit zprávám obecního úřadu, který je vydavatelem Zpravodaje, dále všem nepolitickým aktivitám
skupinových i individuálních aktivit našich občanů. Nikde žádnou cenzuru! Jsem však proti politickým agitkám všeho druhu,
manipulacím s veřejným míněním. Ostatně tuto výhradu uplatňují i celostátní periodika ať už je jejich vydavatelem kdokoli a
rozhodně je nelze nařknout z cenzury. Za politickou reklamu se totiž platí. Zkušenosti s vánočním hodnocením uplynulého
roku v článku pana Jaroslava Krále, jež vedlo některé kolportéry OZ k odmítnutí roznést tyto texty do místních domácností,
jsou alarmující. Jediným kriteriem pro slova uznání tam totiž byla příslušnost k jednomu místnímu volebnímu sdružení –
TOP a Nezávislí. Přitom článek se tvářil jako objektivní zhodnocení činnosti všech občanů Zlaté Koruny. Tedy podobným
účelovým manipulacím jsem si přál prací redakční rady zabránit.
Nepovedlo se mi, beru na vědomí, že můj názor je krajně menšinový, že nepřesvědčil a tudíž se podřizuji. Přizpůsobuji se
vůli většiny. Nechť se tedy podaří udělat ze Zpravodaje noviny nás všech, dobré úrovně, pluralitní se všemi názorovými,
individuálními i skupinovými názory, bez tendencí k omezování či cenzuře, jež OZ redakční radě zakázala. Myslím zejména
na předvolební období, to přijde zatěžkávací zkouška. Byl bych rád, aby se už dnes redaktoři zocelovali v boji s pokušením
přihřívat si svoji politickou polívčičku (s ohledem na vliv na Zpravodaj, který je jasně politický, ale který neodpovídá posledním výsledkům voleb do OZ), aby nenapodobovali to, co známe z tzv. velké české politiky. Mantinely si totiž stanovili velice
směle. Rád bych za sebe (můžu pouze za sebe) poprosil všechny spoluobčany, aby využívali tohoto periodika, aby tak činili ve
slušnosti a se sebekázní, ale nezneužívali Zpravodaje, jehož tvůrci, redaktoři a zastupitelé jej otevřeli nejširší diskuzi s étosem
lidí přesvědčených o vyšším mravním principu, než jsem byl schopen přiznat obecně lidem já. Dobrá kvalita, nikoli manipulace s veřejným míněním, nezájem a lhostejnost, mě přesvědčí, že jsem se hluboce mýlil. Uvidíme!
Je třeba poděkovat panu Antonínu Decarlimu, který kdysi přišel s nápadem na vydávání obecního zpravodaje i jeho pokračovateli panu Milanu Štindlovi, starostům obce, kteří dosud, dvacet let (!) nesli sami s čestnými výjimkami vydávání Zpravodaje
na svých bedrech, ačkoli jim to nikdo nenařídil. Kolektivní odpovědnost nové redakční rady jistě přinese své plody. Bude nutné
změnit grafickou podobu periodika. Jeho hlavička dosud nese dojemně „předpočítačový“ archaický výraz. Stránky Zpravodaje
bude nutno opticky (graficky, barevně?) rozčlenit tak, aby čtenář na první pohled rozpoznal zprávy z obecního úřadu od zpráv
spolkového a sportovního charakteru, stejně jako diskusní příspěvky občanů. Časopis může mít díky rozložené odpovědnosti
vyšší úroveň i formálně, vyvaruje se například gramatických chyb. Může být čtivý, může zaujmout. Ostatně plešovický „Plešovák“ vydávaný zásluhou paní Maňáskové je toho dobrým příkladem. Doufejme tedy, že stejně jako neupadne do politických
stranic před volbami, nespadne jeho vydávání po prvotní vlně zájmu o vliv na Zpravodaj časem opět na bedra starosty.
Nechť je můj odpor, moje víření, moje protivnost závazkem pro ty, kteří prosadili svoji ambici: vydávat Zlatokorunský
zpravodaj. A nechť se podaří příkladem redaktorů a jejich opravdovým zaujetím vtáhnout do tvorby časopisu co nejširší
okruh přispěvatelů. Panu Pavlovi Královi, předsedovi nové redakční rady přejeme jistě všichni úspěch. Jeho úspěch se přetaví
v naší spokojenost.
Jindřich Špinar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milovníci krásné hudby a Zlaté Koruny,
dovolte mi, abych Vás pozval na ojedinělou hudební událost, která se uskuteční v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně 8. dubna 2012 v 18 hodin. Známý Velešínský chrámový sbor doplněný o muzikanty Jihočeské filharmonie představí nádherné dílo Jiřího Pavlici MISA BREVIS. Neváhejte tedy a přijďte se podělit o krásný velikonoční kulturní zážitek. Vstupné 100 Kč.
Jaroslav Král

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj .

Vážení spoluobčané Plešovic, chtěla bych upozornit na změny v místní
lidové knihovně. Od konce roku má knihovna novou vedoucí – paní
Lenku Luskovou. Já jsem tuto pozici již nemohla vykonávat z důvodu
nepřítomnosti v Plešovicích. Otevírací doba je pondělí 16-17h a pátek
15,30-16,30h. Všem čtenářům přeji v tomto roce hodně spokojenosti
s vypůjčenými knihami.
Eva Hanišová

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sobota 14.dubna 2012
Časový harmonogram
Plešovice - náves 8:00-8:30 hod • Plešovice - Zátiší 8:35-8:50 hod
Zlatá Koruna - horní část 9:00-9:30 hod (u kontejnérů) • Zlatá Koruna - dolní část 9:35-10:15 hod (u pošty)
Rájov - náves 10:25-10:45 hod
Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je příležitostí zdarma se zbavit odpadů, které doma překáží. Jedinou Vaší povinností je osobně svůj odpad předat a pomoci s nakládkou specializované firmě. Dopředu navezené hromady
odpadu komplikují a zdržují odvoz. Tento mobilní sběr slouží pouze pro fyzické osoby (domácnosti) nikoliv pro podnikající fyzické a právnické osoby (podnikatele).
Všechna vysloužilá elektrozařízení odevzdávejte bezplatně vždy první sobotu od 10.00 do 11.00 hodin na sběrné místo –
Zlatá Koruna dvůr č.p. 5 (za poštou).
Šetříte tím naše společné finance a životní prostředí!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Srdečně zveme na připravený zájezd do termálních lázní Bad Füssing v Německu, který nabízí regeneraci a odpočinek
termín zájezdu – úterý 17.dubna 2012
Odjezd - 6:00 hod, Rájov, Zlatá Koruna, Plešovice
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 150,- Kč, ostatní 300,- Kč
Účast na zájezdu je nutné nahlásit na OÚ ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem nejpozději 11. dubna 2012.
Upozorňujeme zájemce, že zájezd není připojištěn proti úrazu! Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny. Ceny připojištění
jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SK Zlatá Koruna
pořádá v neděli 8. dubna 2012 od 20 hodin
Velikonoční zábavu
K tanci hraje oblíbená skupina Situace
Bohatá tombola, vstup 100 Kč (rezervace vstupenek možná u ing. Petra Gallistla, tel.: 604280269.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí zápasy SK Zlatá Koruna na jaře 2012

Muži

Mladší žáci

Přípravka

14. 4. 16,30 Sokol Kájov
28. 4. 17,00 Malonty
12. 5. 17,00 Dynamo Světlík
2. 6. 17,00 Nová Ves – Brloh
16. 6. 15,00 Benešov

5. 5. 10,00 Sokol Křemže
19. 5 10,00 Horní Dvořiště
16. 6. 13,30 Sokol Křemže

14. 4.
28. 4.
12. 5.
26. 5.

14,45
15,15
15,15
10,00

FC Velešín
FC Vltava
SK Holubov
Sokol Křemže

Přijďte podpořit zlatokorunské fotbalisty!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Klubu seniorů Plešovice na březen 2012
Klub seniorů se schází každý pátek ve 14 hodin v restauraci „U Nováků“ v Plešovicích na železniční zastávce. Jsou vítáni
nejen senioři z Plešovic, ale i Zlaté Koruny, Rájova i okolních obcí. Vstup je zdarma.
23. 3. Sociálně zdravotní pomoc v Keni – Mgr. Lenka Rosková Přednáška s množstvím fotografií od vyučující sociální práce z Jihočeské univerzity.
30. 3. Na Doudlebsku od masopustu do jara – přednáška PhDr. Jana Šimánka
O lidových zvycích zimy a jara v našem okolí.
6. 4.
Káhira – Petr Kornatovský Cestopisná přednáška s promítáním.
13. 4. Alpy – Pavel Maňásek Moje oblíbené hory, města a jezera v italských a švýcarských Alpách. Cestopisná přednáška s promítáním
Přijďte si posedět u malého občerstvení, poklábosit se sousedy a na chvíli zapomenout na každodenní starosti. Pokud někdo potřebujete zajistit odvoz, zavolejte paní Maňáskové na 737 441 903. Rádi Vás uvidíme.

