ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 10/2017

■

Říjen

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Úvod
2.6. Vydatné deště způsobují záplavy, které ohrožují řadu měst a obcí.
10.6. je již 11 obětí. Povodně trvají. ČT ukazovala záplavy v Českém
Krumlově.
19.6. v noci v Krnově řádilo ničivé tornádo. Nikdo nepřišel o život, ale
škody byly desítky milionů korun. 25.6. další záplavy na jihu Čech –
rozvodnily se řeky Černá a Malše. 5.1. byl vyhlášen náš fotbalista Petr
Čech nejlepším brankářem světa. 27.1. byl zvolen prezidentem Miloš
Zeman a 8. 3. složil prezidentský slib.15.2. nejstarší občanka Česka
oslavila 109 let. Je to paní Čandasová, pochází z Řecka, odtud odešla v
roce 1948. 28.2. Matějské pouti je 50 let.
V České republice zemřely významné osobnosti: Karel Čáslavský, Jiřina
Jirásková, Oldřich Kulhánek, Vladimír Čech, Bohumil Švarc, generál
Škarvada, Jan Kašpar, Libuše Pospíšilová, Jiří Krejčík, Jan Nitka, Karel
Kašpárek a Pavel Bobek.
ROK 2013 – VÝPIS Z KRONIKY OBCE
Události ve světě
I v tomto roce dala příroda naší Zemi zabrat. Tropické bouře, tornáda,
povodně řádili v Austrálii - oblast kolem města Bundaberg na
východním pobřeží a v Itálii u města Bologne. Došlo k ohromným
škodám, zranění a úmrtí lidí. 26.1. 2013 - v Brazílii hořel hudební klub a
o život přišlo 261 mladých lidí. 16.2. na Rusko dopadl obrovský
meteorit. Škody byly značné, i lidé byli zraněni. 13.5. ledy zavalily
vesnici v Kanadě. Škody byly značné na majetku, nikdo nezahynul.16.5.
ničivá tornáda v Americe. 21.5. tornádo v USA v Oklahomě ničilo domy
a zabíjelo i děti. 21.6. velké povodně v Indii. Pohřešuje se víc než 500
lidí. 28.10. větrná bouře zasáhla Británii a Francii, umírali lidé. 23.12.
sněhová bouře zuřila v USA. Přišlo o život několik lidí.
Další významné události v tomto roce.
Ve Španělsku došlo k těžké havárii vlaku, vinu měl strojvedoucí, který
překročil povolenou rychlost. Několik desítek lidí zemřelo. 13.3. byl
zvolen nový papež, a to Argentinec Jorge Mario Bergoglio, přijal jméno
František podle Františka z Assisi. 18.4. dva bratři z Čečenska
Tamerián (26) a Džachar (19) boxer a student žili v USA již několik let.
Provedli pumový útok na maraton v Bostonu - 3 lidé mrtví, 2 desítky
zraněných. Útok byl přirovnáván k teroristickému útoku 11. září 2001 na
newyorská dvojčata.
22. 3. Martina Sáblíková se opět stala mistryní světa v rychlobruslení.
3.9. Mistrem světa ve veslování se stal ONDŘEJ SYNEK z ČESKÉ
REPUBLIKY.
Události v ČR
2.1. 2013 prezidentem Václavem Klausem vyhlášena amnestii. Týkala
se zhruba 6500 vězňů. Již 6. ledna několik desítek vězňů bylo zase
zpátky ve vězení za spáchání zločinů. Amnestie způsobila v naší
republice značné nesnáze.

Zprávy z obce
REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 2
Během prvního říjnového týdne dojde k předání stavby společnosti
PoStavPo, a započnou stavební úpravy a přístavba bytového domu č.p.
2. Vznikne zde 13 nových bytových jednotek na 4 podlažích. Náklady

Události v Lipně nad Vltavou
11. - 12.1. přímá volba prezidenta republiky. Ze 432 voličů se
zúčastnilo 277 lipenských občanů. 25. - 26. 1. volba prezidenta mezi
dvěma kandidáty: Miloš Zeman a Karel Schwarzenberk. Výsledek volby
u nás Miloš Zeman 178 a Karel Schwarzenberk 440.
29.5. Vozíčkáři testovali bezbariérové přístupy do zařízeních v Lipně
nad Vltavou. Pan starosta Zdeněk Zídek se zmínil o plnění všech
požadavků pro bezbariérové přístupy. Vozíčkáři dali Lipnu 1*.
31.5. začínaly v ČR povodně. Jezero Lipno je naplněné vodou. Pod
přehradou teče více vody než obvykle, protože se voda upouští.
20.8. Na TV1 a NOVA ukazovali opravu původní turbíny, která se
prováděla netradičním způsobem. Veškerý přístup techniky byl
podzemním odpadním tunelem. Byla to již druhá generální oprava TG2,
a to výměna spirály po 50 letech. V televizi hovořili pan ředitel Bedřich
Kučera a pan Vilém Neubauer, technik ELI Lipno, můj syn. V elektrárně
pracoval můj otec Jan Tesař a nyní je zde zaměstnán můj syn - historie
se opakuje.
Obecní úřad a SPOZ
K 1.1. 2013 mělo Lipno nad Vltavou 561 obyvatel. Průměrný věk
obyvatel byl 38,07. Občanům bylo předáno 133 blahopřání. Do 1.
ročníku bylo zapsáno 8 dětí - 3 děvčata, 5 chlapců. Narodilo se celkem
5 dětí - 2 děvčata a 3 chlapci. Vítáno bylo 5 děvčat. Uzavřená
manželství - 5 sňatků. Zemřely 3 ženy.
Obecní knihovna byla v roce 2012 přestěhována do víceúčelového
Obecního domu. Pro menší prostory bylo vyřazeno 1288 - vesměs
starých a poničených. Nyní knižní fond čítá 2934 knih. Počet čtenářů se
drží pod číslem 30. Z toho chodí do knihovny 3 děti do 15 let. Naučné
soubory a dětská literatura byly roztříděny na několik oborů, abecedně
seřazeny a popsány.
Ostatní
HOPSÁRIUM bylo otevřeno 1.června 2013 ke Dni dětí. Je sice malé,
ale o pobyt je velký zájem.
Výpis z kroniky připravila Mgr. Vicky Neubauerová

na rekonstrukci (bez rekonstrukce kotelny): 16.643.562 Kč vč. DPH
samotná rekonstrukce budovy, dále cca 250.000,- Kč vyklizení prostor,
390.000,- technický a stavební dozor. Realizace stavby bude
dokončena v říjnu 2017.
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OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Od poloviny října 2017 do poloviny prosince 2017 bude probíhat oprava
místních komunikací u rodinných domů pod hřištěm a u rodinných domů
v lokalitě u Modrého jelena. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála
společnost ERTL MILAN – silniční a stavební práce Kaplice za
nabídkovou cenu 2.624.020,65 bez DPH.
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY V roce 2017 se uskuteční 20. a 21. října. Občané České
republiky, kteří dosáhli zletilosti a nejsou omezeni ve svéprávnosti k
výkonu volebního práva, zvolí 200 poslanců do Poslanecké sněmovny,
dolní komory Parlamentu České republiky, pomocí systému poměrného
zastoupení.
Voličský průkaz. Obyvatelé ČR mohou volit i mimo místo svého
trvalého bydliště, musí si ale včas vyřídit voličský průkaz. Formulář
žádosti je k dispozici na webových stránkách obce Lipno nad Vltavou –
Úřad – Úřední deska – Volby 2017. Voličský průkaz opravňuje ve dnech
voleb k zápisu do výpisy zvláštního seznamu voličů v jakémkoli stálém
volebním okrsku na území ČR, nebo ve zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Voličský průkaz může být vydán nejdříve 15tý den
přede dnem voleb (tj. nejdříve od čtvrtka 5.10.2017).
V případě písemného podání žádosti (lze nejpozději do 16:00 hod. 7.
dne přede dnem voleb, tj. pátku 13.10.2017), vyjma podání
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky  je
třeba, aby podpis voliče žadatele byl opatřen jeho úředně ověřeným
podpisem. Tento úkon (ověření podpisu) je osvobozen od povinnosti
hradit správní poplatek.
V případě OSOBNÍ podání žádosti (lze nejpozději do středy 18. 10.
2017 do 16:00 hod.) žadatel podepíše žádost před pověřeným
úředníkem po prokázání své totožnosti platným občanským průkazem.
Volební místnost bude v Obecním domě otevřena v pátek 20. října
2017 od 14:00 hod. do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 08:00
hod. do 14:00 hod.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
KOTLÍKOVÁ DOTACE
Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový,
úsporný kotel. Peníze z kotlíkových dotací můžete využít na pořízení
nového kotle či tepelného čerpadla, jeho instalaci, související stavební
úpravy i zpracování nezbytné dokumentace. Pokud výměnu kotle
zkombinujete se zateplením či jiným energeticky úsporným opatřením z
programu Nová zelená úsporám, získáte navíc bonus až 40 000 Kč.
Příjem žádostí od 30. 10. 2017 výhradně elektronicky s následným
doložením
podepsaného
výtisku
a
povinných
příloh.
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
Na co je dotace určena a jaká je její výše?
Dotaci využijete v rodinných domech na výměnu kotlů na pevná paliva s
ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle
ČSN EN 303-5. Její výše závisí na typu kotle a lokalitě rodinného domu.
Na co ji můžete využít?
Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo
zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.
Kdo dotaci poskytuje?
Dotace byla zajištěna Ministerstvem životního prostředí z Operačního
programu Životní prostředí. Všechny informace v Jihočeském kraji
podává a žádosti přijímá Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích. Kontakty viz http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.
Je možný další bonus?
Ano, a to až 40 tisíc Kč, při současném podání žádosti o dotaci z
programu Nová zelená úsporám. Proč? Snížíte emise znečišťujících
látek, zlepšíte životní prostředí ve svém kraji a navíc ušetříte. Převážná
část v současnosti používaných kotlů spadá do 1. a 2. emisní třídy.
Provoz těchto kotlů bude v roce 2022 zcela zakázán. Požádejte si o
dotaci na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.

Narození / výročí
ŘÍJEN 2017
V říjnu budeme mít 16 jubilantů. Z toho 6 kulatých výročí. A to paní Míčková Božena, Zuzana Kolářová, Zuzana Damiánová, pan
Jaroslav Koutský, Jan Justin, Milan Víšek.
Ostatními oslavenci jsou paní: Ludmila Víšková, Františka Švarcová, Blanka Hronová, Jarmila Grötzbachová, Božena Hofmanová,
Anežka Cvachová a pánové: Karel Míček, Josef Strnka, Miroslav Kvašnovský, Stanislav Zeman.
Všechno nejlepší, hodně zdraví štěstí a spokojenosti ze srdce přeje SPOZ L. Bravencová, V. Neubauerová..

Život v obci
NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁDRAŽÍ 2017
LIPNO NAD VLTAVOU VE FINÁLE!!!
Opět se jako každoročně hlasuje o nejkrásnější nádraží. Lipno
nad Vltavou se dostalo mezi TOP 10 nejkrásnějších a určitě si
zaslouží jihočeskou podporu na vítězství. Vy sami, a prosím
zašlete i Vašim kamarádům či známým, PODPOŘTE v soutěži
právě toto nádraží.
Každý hlas se počítá a je potřeba vidět snahu SŽDC a pana
Stanislava Zemana na nádraží v LIPNĚ NAD VLTAVOU v co
nejlepším světle, právě v Jižních Čechách.
Hlasovat lze do 10. 10. 2017, a to buď na www.nejnadrazi.cz,
nebo prostřednictvím SMS zprávou ve tvaru NADRAZI LIPNO na
telefonní číslo +420 736 300 202.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
PODĚKOVÁNÍ ZA AKCI DEN V KRÁLOVSTVÍ LESA
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří pro místní děti
připravili a umožnili akci Den v Království lesa. Byla to velmi milá tečka
za prvním školním týdnem, kdy jsme si po prázdninách oprašovali režim
vstávání, povinností a sezení v lavici. Děti si užily veselé, sluneční
odpoledne, plné her a dovádění. Odvážnější si pod vedením milého a
ochotného instruktora zkusili Floutrejl. Zmrzlina osvěžila a chutnala.
Potom všem řádění vyhládlo, a tak pečení buřtů v příjemné komorní
atmosféře přišlo vhod. Však to bylo jen pro lipeňáky, a to vše zdarma!
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na jihu Čech, jsme dokázali zúročit naší celoroční dřinu a do Lipna nad
Vltavou dovezli ocenění pro nás prozatím nejcennější. A protože se
říká, že člověk má využít všeho, co mu život nabízí, tak jsme po
závodech využili možnost navštívit nedaleký Terezín. Tam nás
průvodkyně v tzv. Malé pevnosti zasvětila do historie tohoto ponurého
místa. Při sobotní cestě domů, byla naše výprava do Ústeckého kraje
završena výšlapem na horu Říp s románskou rotundou sv. Jiří a sv.
Vojtěcha. Domů jsme dojeli kolem osmé večer, unavení, přesto šťastní
a hrdí s medailí na krku.
Na závěr dovolte, abychom poděkovali obci Lipno nad Vltavou za
finanční podporu, které se nám od ní každoročně dostává, Loděnici
Lipno za zázemí, které nám poskytuje a dalším dobrodincům, kteří nás
podporují. Bez těchto bychom nemohli dělat to, co nás baví.
Děkujeme a chválíme "juniory", kteří nepodceňují přípravy na závody.
Děkujeme rodičům, kteří jim účast na závodech umožňují.
Je nám potěšením vidět stmelenou skupinu dospívajících dětí, kteří si
jdou pro společný výsledek napříč rozdílným povahám, věkům a
názorům. A to přece v týmovém sportu jde!
Pokud máte zájem, můžete se v místním informačním centru podívat
na naše medaile, poháry a diplomy za celou naší „závodní kariéru“.
Za oddíl Modré rybičky Petr Palma
DRAČÍ LODĚ - NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Jsme dětský oddíl dračích lodí, který vznikl v roce 2011 v obci Lipno
nad Vltavou pod názvem „Modré rybičky“.

ÚSPĚCH ODDÍLU MODRÉ RYBIČKY
Veslařský a kanoistický kanál v Račicích je jedním z národních
olympijských center vodních sportů. Zde se od 8. do 10. září 2017
konalo 12. mistrovství ČR dračích lodí, na které byl na základě letošních
výsledků nominován i náš oddíl. Na dlouhou, bezmála pětihodinovou
cestu do Račic, jsme se vydali již čtvrtek v odpoledních hodinách a do
areálu dojeli okolo desáté večer. Čekalo na nás jednoduché, ale účelné
ubytování, kde jsme vlivem únavy z cestování ihned usnuli. Už druhý
den ráno v 09:00 hodin čekal první závod! Hned brzy ráno jsme se
odebrali na snídani, abychom naplnili své hladové žaludky. A poté jsme
se převlékli do našich sportovních dresů a s heslem: „Není důležité
vyhrát ale zúčastnit se. Není hlavní vyhrát, ale odvážně se bít.“,
jsme vyrazili na první 200 m závod. Během dopoledne nás čekali takové
jízdy tři a zajeli jsme je s časy: 00:57,94; 00:51,64 a 00:59,15.
Nakonec jsme si troufli ještě na vložený závod na 1 km. Po absolvování
tohoto náročného závodu, který pro nás skončil čtvrtým místem
s časem 05:20,91, již došlo na vyhlášení výsledků hlavního 200 m
závodu. Sice jsme výsledek věděli předem z výsledkové tabule, ale
opravdová radost nastala až při samotném vyhlášení. Zde jsme se

PŘIJĎTE SI ZAPÁDLOVAT S NÁMI A S NAŠIMI JUNIORSKÝMI
REPREZENTANTY ČR! Dětský oddíl dračích lodí je otevřený všem
dětem od 7 let do 18 let.
Trénujeme na Loděnici Lipno od jara do podzimu každé pondělí a
pátek, vždy od 17:00 hod. Při špatném počasí se trénink ruší.
Vítaný je každý. Přijďte kdykoliv na trénink vyzkoušet pádlování.
Můžete sebou vzít rodiče i babičky, dědečky, tety a strýce. ☺ Zábava je
pro každou věkovou kategorii. http://www.modrerybicky.banda.cz/.
Najdete nás také na Facebooku.
Za oddíl Modré rybičky Jitka Šefránková, předseda
VELKÁ PODZIMNÍ VÝPRAVA S PEČENÍM BUŘTŮ
28.10.2017. Přijďte si užít podzimní prázdniny na Lipno. Máme pro vás
připravené odpoledne plné her a soutěží, které zakončíme opékáním
buřtů u Janusovské lampy.
Program:
13:00 – 15:30 hodin:
Restaurace Lanovka: výtvarný koutek a registrace
Fox Park: slalom mezi dýněmi
Parkoviště: testování elektrovozítek pro malé i velké
Dobrodružná cesta ke Stezce korunami stromů
15:30 – 17:00 hodin:
Janusovská lampa: opékání buřtů
U ohně nám zahraje místní kapela Radiators.
S vyplněnou účastnickou kartou získají děti:
- buřtík, který si mohou opéct u Janusovské lampy
- vstup zdarma s rodiči do Království lesa
Hlavní partner akce:

oficiálně z úst prezidenta České asociace dračích lodí Petra Klímy
Klimbery dozvěděli, že jsme druzí vicemistři republiky v kategorii
JUNIOR. Znamená to, že jsme získali 3. místo! Ano, my z malé vesnice
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Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

Akce
POZVÁNKA NA VARHANNÍ KONCERT DO ZLATÉ KORUNY
Sdružení přátel Zlaté Koruny dovoluje si srdečně pozvat na koncertní
cyklus Varhanní Koruna. Vystoupí sbor Čeští madrigalisté (sbormistryně
Veronika Hádková) a Miroslav Pšenička (varhany). Zazní skladby
renesančních a barokních autorů. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve
Zlaté Koruně 28. 10. 2017 v 17 hodin. Vstupné 100 Kč, děti do 15 let
zdarma.
JIŽ TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ KERAMICKÝ KURZ
Ve středu 8.11. od 17.00 do 20.00 h. pořádám ve frymburské základní
škole v učebně výtvarné výchovy keramický kurz.
Kurz je určený, jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé keramiky. V
první fázi se naučíte pracovat s hlínou a dekorovat. Poté musí váš
výrobek přibližně 10 - 14 dní schnout. Po usušení naložím vše do pece
k prvnímu výpalu - přežahu. Po přežahu je možné výrobky glazovat (na
termínu glazování se domluvíme osobně).

Je možné přijít se
svým
vlastním
nápadem, který vám
pomůžu zrealizovat,
nebo zde máte malé
tipy: oblíbené
sošky
andělů, aromalampy,
svícny, zvonkohry ...
(fotky z minulých kurzů
najdete
na
mém
facobooku:
Petra
Nekolová - obchod s
přírodními produkty).
Základní cena kurzu je 390 Kč. Přihlásit se můžete osobně u mě v
krámku - Frymburk - náměstí č.p.76 - Obchod s přírodními produkty, na
tel : 731466873, na e-mailu : petra.nekolova@centrum.cz,
Těší se Petra Nekolová

Ostatní
FČAS FRYMBURK - PROGRAM NA ŘÍJEN 2017
PROGRAM PRO DĚTI
Dětský klubík / ZDARMA
každé úterý 9:30 – 11:00
Témata: 3.10. Výprava za zvířátky
10.10. Zpívánky a básničky
17.10. Podzimní hrátky s draky
24.10. Tvary a barvičky
31.10. Pohybové hrátky
každý čtvrtek 15:30 – 16:30 (kromě 26.10. podzimní prázdniny)
Dětská diskotéka / ZDARMA pátek 27.10. 17:00 -18:30
Podzimní tvořivá dílna / ZDARMA sobota 28.10. 15:00 – 16:30
POHYBOVÉ AKTIVITY
Power jóga s Janou nebo Elen / 80 Kč
každé pondělí 18:30 – 19:30
Zdravá záda se Štěpánkou / 110 Kč
každý čtvrtek od 12.10. 17:15 – 18:10
rezervace do kurzu na lipnofit@email.cz, tel: 728 611 247
Stolní tenis / 20 Kč
dle domluvy na tel: 774 242 470
AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
HRA NA KLÁVESY A SKUPINOVÝ ZPĚV s Petrou
každé pondělí 16:00 – 18:00 info: tel: 723 721 256,
bieblova.petra@gmail.com
VÝTVARNÝ WORKSHOP s Hankou
čtvrtek 5.10. od 18:00 hod. / 50 Kč / pro členy zdarma
Těma: PODZIMNÍ DEKORACE
pátek 20.10. od 18:00 hod. / 50 Kč / pro členy zdarma
Těma: DUŠIČKOVÉ DEKORACE
…sebou tavnou pistoli, sušený přírodní materiál, korpus nebo nádobu
Dekorace na tvoření bude možné dokoupit přímo na místě.
Účast potvrďte na tel: 774 149 818

RUMUNŠTÍ SLOVÁCI „DNES“ – cestopisná beseda s J. Figurou
8.10. od 14:30 – 17:00 / vstupné dobrovolné
PŘIPRAVUJEME: 11.11. 2017 Jógový workshop s fyzioterapeutkou
Aničkou C. na téma „Bedra a kyčle“
26.11. 2017 Kurz první pomoci – miminka a malé děti
NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
WELLNESS HOTEL FRYMBURK PŘIJME DO HPP NÍŽE UVEDENÉ
PROFESE:
Recepční. Požadavek: znalost Nj nebo Aj (slovem i písmem), příjemné
a profesionální vystupovaní, odolnost vůči stresu, zkušenost a praxe v
oboru vítána. Nabízíme: hrubá mzda od 18 do 25 tis. / měsíčně, za
noční směnu, mimo zákonné příplatky, další bonus ve výši 500,- Kč/
noční, po zkušební době dle odváděného pracovního nasazení
zaměstnanecký bonus až do výše 6 tis. Kč/ Q.,.
Kuchař/ka na studenou kuchyni. Požadavek: znalost přípravy
snídanových bufetů, coffe breaku, částečně cukrářských jednoduchých
výrobků. Nabízíme: hrubá mzda dle schopností a pracovnÍho nasazení
od 18 do 23 tis. / měsíčně, po zkušební době zaměstnanecký bonus až
do výše 6 tis. Kc/ Q.
Samostatný kuchař. Požadavek: znalost přípravy mezinárodních
kuchyní v ala cartovém pojetí, nápaditost, kreativita, znalost veškerých
nutných předpisů HCCP, znalost kalkulací – food cost a odpisů surovin.
Nabízíme: hrubá mzda dle schopnosti od 22- 45 tis. Kč/ měsíčně, po
zkušební době zaměstnanecký bonus až do výše 6 tis. Kc/ Q.
Číšník/ce, barman/ka. Požadavek: znalost alespoň jednoho světového
jazyka, znalost přípravy míchaných nápojů, profesionalní a milé
vystupovaní během obsluhy, zkušenost a praxe v oboru vítána.
Nabízíme: hrubá mzda dle schopností a pracovního nasazení 18- 25. tis
/ měsíčně, po zkušební době zaměstnanecký bonus až do výše 6 tis.
Kč/ Q.
Ubytovaní a personalní strava zajištěna pro všechny pracovní pozice.
Kontakt: 602 316 644.
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