NAUČNÁ STEZKA V NOVÉM!

ZPRÁVY Z ODDÍLU STOLNÍHO TENISU – SEZONA 2017/18
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol měl v okresních soutěžích opět 2 družstva:
– A družstvo v Okresním přeboru I obsadilo 2. místo ze 14 družstev.
B družstvo navázalo na zlepšené výkony z druhé poloviny loňské sezóny
a skončilo na pěkném třetím místě z 12 družstev v Okresním přeboru II.
Okresních soutěží (OPI – OP III) se v sezóně 2017/18 zúčastnilo 38 družstev z celého okresu!!!
Pro příští sezónu zůstává hráčský kádr prakticky beze změn, momentálně
se dokončuje přestup Tomáše Škardy z J. Hradce. V průběhu letních mě-

Již druhý rok funguje Naučná stezka Čertův
kámen, která návštěvníkům nabízí nevšední
sportovní, kulturní i naučné zážitky. V letošním
roce byla doplněna o nové zajímavé prvky.
Na realizaci některých prvků se podíleli i žáci naší
místní základní školy.

síců se hráči obou družstev scházejí ke společnému tréninku vždy v pátek.
Kromě registrovaných hráčů oddílu pokračují i přes léto také neregistrovaní, scházejí se každou středu.
V měsíci srpnu zorganizují členové oddílu tradiční sportovní den v areálu
víceúčelového hřiště. Kromě sportovních aktivit zajistí stolní tenisté opět
posečení svahu pod kostelem – červnový termín bude dohodnut s OÚ.
Jiří Holakovský

LODHÉŘOV, STUDNICE A NAJDEK
SLOVEM I OBRAZEM

FOTBALOVÉ JARO 2018
Fotbalisté Lodhéřova začali jarní část sezony v sobotu 21. dubna 2018 proti mužstvu Nové Vsi nad Lužnicí, které, bohužel, prohráli výsledkem 1:5
i když průběh hry tomu tak nenaznačoval. Na jaře se potýkají svěřenci pana
Františka Slavíčka s neustálou marodkou a nekompletním kádrem v každém zápase, čemuž také odpovídají výsledky – z pěti odehraných zápasů
mají pouhý 1 bod. Ve zbývajících čtyřech zápasech doufáme, že uspějeme
lépe a přidáme nějaká vítězství. Děkujeme věrným fanouškům za podporu
i na venkovních zápasech a snad jim zase začneme svými výsledky dělat
radost.
Josef Pavouk ml.

Poznámka: Text byl sepsán před utkáním s mužstvem Deštné, které proběhlo
v sobotu 2.6.2018 a ve kterém Lodhéřov porazil soupeře 0:3. Gratulujeme!

JAK SE V PRŮBĚHU ROKU DAŘÍ JSDHO LODHÉŘOV
Už trénujeme na letošní sezonu v požárním útoku družstev, čeká nás několik soutěží a budeme rádi za diváckou podporu. Zejména pak připomínáme domácí soutěž, která se bude konat 18.8.2018 na místním koupališti.
Děkujeme všem příznivcům a těšíme se na Vás na dalších veřejných akcích.
Petr Hronza, velitel družstva

NAUČNÁ STEZKA V NOVÉM!
Již druhý rok funguje Naučná stezka Čertův kámen, která návštěvníkům
nabízí nevšední sportovní, kulturní i naučné zážitky. V letošním roce byla
doplněna o nové zajímavé prvky.
Na realizaci některých prvků se podíleli i žáci naší místní základní školy.
V návaznosti na své školní projekty zaměřené na přírodu a život v ní, připravili a umístili hmyzí domek včetně motýlovníku na trasu naučné stezky
směrem od Lodhéřova.
U příležitosti doplnění naučné stezky byly vydány nové omalovánky a současně se připravuje vydání pohlednic, které budou k dispozici na Obecním
úřadu v Lodhéřově. Návštěvníci tak mohou poslat pozdrav z Čertova kamene do celého světa.
Věříme, že stezka bude i nadále přinášet potěšení z toulek krásnou jihočeskou přírodou.
Zdeňka Klesalová, starostka
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Přípravy na Pouťovou zábavu jsou v plném proudu, chystáme program,
sháníme dary do tomboly a těšíme se, že si společně užijeme večer s kapelou Koucour band (akce se koná 30.6.2018 od 20:00 v KD Lodhéřov).
Další nedílnou součástí naší jednotky jsou brigády. Kromě interních brigád
se nám podařilo odvézt od Vašich domů vyřazené elektrozařízení a nebezpečný odpad. Dále jsme posekali trávu v korytu potoka a následně i v širokém okolí místního koupaliště. Do konce roku plánujeme realizovat dozor
na Radouňské rallye a cyklistických závodech „Okolo jižních Čech“.
V březnu jsme uspořádali výlov koupaliště, který se vydařil, panovala příjemná atmosféra a každý si mohl koupit i nějakého toho kapříka.
Letos nezanedbáváme ani techniku, do našeho zázemí přibyl nový vysavač
a vybavení na nebezpečný hmyz. Pokud Vás bude ohrožovat např. nebezpečný roj včel, můžete se obrátit na některého z našich členů (popř. na linku
150).
Odborná příprava nepřetržitě pokračuje, v dubnu jsme provedli školení
odborné přípravy s cílem rozšířit své znalosti v oblasti požární ochrany.
Součástí byla i praktická příprava s následným dozorem, který jsme realizovali při pálení čarodějnic.

ZPRAVODAJ OBCÍ LODHÉŘOV, STUDNICE A NAJDEK
ČTVRTLETNÍK II/2018
EV. Č.: MK ČR 20299

V dubnu letošního roku se naše obec dočkala historicky prvního vydání knihy o našich obcích s názvem „Lodhéřov, Studnice a Najdek slovem i obrazem“.
Hlavními iniciátorkami byly – Zdeňka Klesalová, starostka
obce a já, účetní obce.
Graﬁcké studio z Brna nás již několik let oslovovalo nabídkou
na výrobu publikace. Při poslední návštěvě pana Jaromíra
Růžka, jednatele studia, jsme si důkladně a podrobně prohlížely již vydané tituly mnoha obcí a při listování v těchto knihách jsme zjistily, že i my máme mnoho zajímavých materiálů,
které můžeme veřejnosti poskytnout. A tak slovo dalo slovo
a záměr vydat knihu se začal naplňovat. Ve smlouvě, která byla
uzavřena 1. 11. 2017, byl dohodnut obsah na celkem 116 stran
a termín vydání 15.6.2018. Následovala skutečně mravenčí
práce – prvotním úkolem bylo sepsat obsah knihy. Když jsme
začaly rozepisovat jednotlivé kapitoly a podkapitoly, zjistily
jsme, že jsme popsaly obě strany listu formátu A4. Následující
práce byly ještě náročnější. Musely jsme shromáždit ty nejzajímavější podklady, upravit texty, přiložit k nim fotograﬁe nebo
kopie dokumentů. Zpracované kapitoly jsme si odškrtávaly
a odesílaly je ke zpracování do studia. Panu graﬁkovi Peterovi
Akomu jsme připravily nelehký úkol – vše zpracovat a uspořádat do ﬁnální podoby. Někdy jsme zjistily, že v obsahu nemáme příslušnou kapitolu, a tak jsme ho rozšiřovaly. Mnoho materiálů, zejména historických, jsme získaly již pro oslavy obce
pořádané v roce 2014. Další fotograﬁcký materiál byl připravován v roce 2017 pro soutěž Vesnice roku. To nám velice pomohlo. I tak bylo hodně textu, který jsme musely sepsat nově,
případně doplnit. Domů jsme si nosily úkoly a témata, která
jsme po večerech a nocích zpracovávaly a sepisovaly. Protože
ale nejvíce materiálů a fotograﬁí je uložených na obci, strávily
jsme v kanceláři prodloužená odpoledne, hledaly a probíraly
archiv a kompletovaly shromážděné informace.
Také jsme zapojily všechny naše složky, které nám poskytly informace o činnosti spolků. Náročnou fází bylo hledání v kronikách – školních i obecních. Naštěstí starší zápisy v nich byly
dostatečně podrobné a kolikrát jsme v nich objevily i informace, které jsme původně neznaly a do knihy je také zapracovaly.
Přestože výroba knížky probíhala v jednom z nejnáročnějších
období na obci – přelomu roku, který je ve znamení uzávěrek
a inventur, podařilo se nám již v březnu dát knize téměř ﬁnální podobu. Elektronická komunikace se studiem probíhala

Zpracování podkladů a výběr materiálů

Slavnostní křest knihy

pokračování na straně 2

OBSAH ČÍSLA
OPĚT LOKALITA ČIHADLO!

HROZBA ŽENSKÉHO POTOKA

ZŠ A MŠ LODHÉŘOV

ČINNOST SPOLKŮ

Kmotři knihy společně s autorkami

výborně, graﬁk nám pravidelně zasílal návrhy kapitol, nejasnosti a dopřesňování probíhalo telefonicky. Důležité bylo, že jsme věděly, co a jak chceme.
Uplynulo téměř 6 měsíců a my jsme ve studiu v Brně prohlížely závěrečnou
podobu knížky a už jenom dolaďovaly detaily – tipy písma nebo uspořádání fotograﬁí na některých stránkách. Téměř jsme mohly oslavovat hotovou
publikaci. Přitom jsme zjistily, že všechny shromážděné materiály zabraly
248 stran, ale termín vydání jsme o dva měsíce zkrátily! Měly jsme velikou
radost! V polovině dubna k nám dorazily vytištěné knihy přímo z tiskárny. Stály jsme před nejdůležitějším úkolem – představit knihu veřejnosti
a uspořádat její křest. Tento slavnostní akt se uskutečnil v úterý 1. května
2018 odpoledne a kmotry knihy se stali pan Ing. Stanislav Mrvka, starosta
Jindřichova Hradce a pan Josef Böhm, regionální fotograf, výtvarník, publicista. Pozváni byli také osobnosti, které přispěli ke vzniku knihy – fo-

tografové Jiří Holakovský, Lucie Plachá a Antonín Špát, dále dlouholetý
předseda TJ Sokol František Šamal a manželé Herbert a Elsbeth Gnädingerovi. Moderátory akce byli Petr Hronza a Vendula Matoušková, hudební
doprovod na violoncello předvedla Marie Pachmannová.
A jak bych zhodnotila naší knihu?
Když si ji budete prohlížet dnes, řeknete si, že všechno znáte, protože toto
období právě prožíváte. Ale když ji vezmete do ruky po deseti, dvaceti,
nebo čtyřiceti letech a budete listovat jejími stránkami, vyvstanou Vám na
mysli události a lidé, kteří již dávno zapadli ve Vašich vzpomínkách. A to je
podstatou vydání naší knížky – vracet se k ní a znovu prožít období, která
zaznamenala.
Potěší nás, když Vám přinese stejné potěšení, jako nám.

ŽENSKÝ POTOK – BUDE I NADÁLE HROZBOU?

ce, kdy původní Zemědělská vodohospodářská správa zanikla a nahradilo ji
Povodí Vltavy. Projekty vytvořené Zemědělskou vodohospodářskou správou
se uložily do archivu a nikdo neměl zájem investovat obrovské prostředky do
této akce. Zkrátka se zapomnělo, že horní tok existuje. Bohužel u nás se nezapomnělo a především majitelé domů, kteří žijí blízko potoka, bojovali s vodním
živlem při každém větším dešti. Dlouho nikdo ze správců Povodí nechtěl situaci
řešit, až po dlouhém vyjednávání z naší strany se takzvaně „ledy hnuly“. Nyní
ale stojíme před problémem, že majitelé některých pozemků ležících u potoka
nechtějí jednat s Povodím o odkupu několika pár metrů, aby samotná regulace
mohla začít. To může zapříčinit, že dotace na samotné dílo nebude poskytnuta
a problém s potokem bude hrozit dále. Majitelé těchto pozemků by se pak měli
zamyslet nad tím, zda jejich urputnost bránit své pozemky byla na místě, až přijdou nové záplavy a povodně. Vystavují se tak pranýřování ze strany ostatních
občanů, kterým rozvodněný potok způsobuje škody na majetku. Také se může
stát, že Povodí Vltavy již nebude mít zájem obnovit regulaci potoka z důvodu, že
neobdrží státní dotaci, protože jednání s vlastníky trvalo moc dlouho a peníze se
zatím vyčerpaly na nějaké jiné akce.
Sama za sebe věřím, že u nás žijí rozumní občané, kteří umožní, aby se potok
zreguloval a nezpůsoboval problémy nejen nám, ale i našim dětem v budoucnu.

Bude konečně zažehnán problém s Lodhéřovským (Ženským) potokem? Právě
nyní svitla naděje, že bude letitý problém s rozvodňováním odstraněn. Povodí
Vltavy na naše vytrvalé žádosti ohledně úpravy koryta zahájilo přípravné práce
a jalo se řešit problém, který mohl být již léta vyřešen. Všichni ještě pamatujeme
regulaci dolního toku směrem k Návesnímu rybníku. Zde výstavba opěrných

kamenných zídek pomohla a i při přívalových deštích dokáže pojmout takové
množství vody, že nedochází k rozvodňování potoka a voda se v území nerozlévá.
Horní tok však byl léta ponechán svému osudu. Zřejmě i vinou změny správ-

OPĚT LOKALITA ČIHADLO!
Ráda bych se v tomto článku věnovala událostem, které se odehrály okolo
lokality Čihadlo od začátku tohoto roku.
V únoru letošního roku nás informovala SÚRAO ( Správa úložišť radioaktivních odpadů), že se rozhodla stáhnout žádosti o prodloužení platnosti
průzkumných území, které podala na konci roku 2016. Informaci zdůvodňovala tak, že tímto krokem chce přispět ke zklidnění atmosféry kolem
výběru lokality.
V březnu nás pak dopisem přímo z Ministerstva průmyslu a obchodu pozval ministr pan Ing. Tomáš Hüner ke společnému jednání v Praze. Konalo
se za účasti mojí a mých kolegů starostů z Deštné, Pluhova Žďáru a Světců.
Cílem jednání bylo seznámit se s aktuální situací při hledání vhodné lokality pro hlubinné úložiště. Jednání probíhalo za účasti i ostatních zástupců
z dalších 8 lokalit. Probíraly se zde postoje a nálady z jednotlivých území
a víceméně zde zazněly názory, že nikde není vůle obyvatel strpět takovéto
zařízení a obavy z jeho provozu předčí i ﬁnanční kompenzace od státu.
V dubnu jsme pak absolvovali další pracovní schůzku u nás v Lodhéřově,
kdy přijeli zástupci SÚRAO společně se zástupcem společnosti Diamo s.p.
Ing. Josefem Lazárkem a starostům i místostarostům z naší lokality objasňovali budoucí kroky v podání žádostí o stanovení průzkumného území
a případného vyhodnocování výsledků výzkumů, které dosud proběhly.
Dále v tomto měsíci mohla široká veřejnost shlédnout prezentaci výsledků
prací v naší lokalitě Čihadlo, kterou pořádalo SÚRAO v sále KD v Lodhéřově. Občané z celé lokality se zde mohli dotazovat odborníků na různé poznatky a výsledky zkoumání z hlediska geologie, hydrogeologie, geomor-
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LODHÉŘOV A STUDNICE SE ROZRŮSTAJÍ O NOVOROZENÉ OBČÁNKY
Slavnostní vítání novorozených občánků proběhlo v sobotu 2.6.2018 v sále KD v Lodhéřově. Z celkového počtu osmi narozených dětí se dostavilo sedm. Při této příležitosti byl dětem předán pamětní list,
knížka, hračka a ﬁnační dar. Děti z místní základní školy vystoupily s krátkým kulturním programem.

Jitka Matoušková, účetní obce

ZÁPIS DO ZŠ LODHÉŘOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Zápis se uskutečnil v pondělí 9. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hod. K zápisu se dostavilo 5 žáků, z nichž
bylo všech pět přijato. Jeden žák s trvalým pobytem v Lodhéřově se zúčastnil zápisu v Deštné, kde mu
byl udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok. V příštím školním roce nám tedy nastoupí
5 prvňáčků, jedná se o 4 chlapce a 1 dívku, z toho všech pět s trvalým pobytem v Lodhéřově. V příštím
školním roce očekáváme tedy rekordní počet žáků za poslední roky, a to 20 ve všech pěti ročnících.

ZÁPIS DO MŠ LODHÉŘOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zdeňka Klesalová, starostka

fologie a dalších oborů. Musím konstatovat, že místních ani přespolních
obyvatel se zde moc nesešlo, zřejmě již všechny informace mají z jiných
zdrojů.
Občané také mohli své názory a odpor proti výstavbě hlubinného úložiště
vyjádřit na tzv. Pochodu proti úložišti, který se konal v sobotu 21. dubna
2018 v rámci „Dne proti úložišti“.
Den před pochodem, tedy v pátek 20.dubna 2018, jsme u nás v Lodhéřově
přijali zahraniční návštěvu starostů a zástupců obcí a měst z Rakouska. Návštěva se seznámila s celou lokalitou Čihadlo, vzájemně jsme se informovali o svých postojích i náladě místních obyvatel.
V květnu byli občané naší lokality oslovováni tazateli, kteří prováděli výzkum veřejného mínění. Dotazníkové šetření provádělo Centrum výzkumu veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd a zajímaly je
názory, postoje i obavy spojené se stavbou hlubinného úložiště. Výsledky
bychom měli mít k dispozici včetně komplexní závěrečné zprávy po vyhodnocení.
Ráda bych také informovala čtenáře , že i nadále běží soudní spory vztahující se k naší lokalitě a prozatím nejsou uzavřeny. Místní referendum
v naší obci je stále platné a zastupitelstvo je jím vázáno po celou dobu svého funkčního období. Opětovně jsme byli osloveni s nabídkou vstoupit do
Platformy proti úložišti. Výsledek sdělím v příštím vydání obecního zpravodaje.
Bližší informace můžete zjistit na : http://www.nechcemeuloziste.cz
http://www.platformaprotiulozisti.cz
https://www.surao.cz

Zápis proběhl ve středu 2. května 2018 od 13.00 do 16.00 hod., ale tento termín byl prodloužen až do
16. května 2018. Přihlášku si podali zákonní zástupci 4 dětí. Byly tak tedy přijaty všechny 4 děti, jeden
vzhledem k nízkému věku až v průběhu školního roku. Jedná se o 2 chlapce a 2 dívky, z toho všechny
4 s trvalým pobytem ve Studnicích. Letošní školní rok opustí mateřskou školu 5 předškoláků.
Kolektiv zaměstnanců školy i školky se na všechny prvňáčky a nové děti již těší!

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 jsme s žáky základní školy v rámci environmentální výchovy pokračovali v rozšiřování naší ovocné zahrady. Zasadili jsme dvě švestky, které jsme dostali od obce Lodhéřov. Tyto ovocné
stromy spolu s dalšími, již vysazenými, živým plotem a školními pozemky se stanou nedílnou součástí
naší přírodní zahrady, o kterou budeme společně se žáky pečovat. Zahrada poskytne žákům jedinečnou
názornou učební pomůcku pro předměty přírodovědného zaměření

DĚTI DO BRUSLÍ
Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu pod záštitou MŠMT „Děti do bruslí“. Jednalo se o úvodní
a zkušební kurz bruslení, který proběhl celkem čtyřikrát po 60 minutách na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Kurz absolvovalo všech 15 žáků základní školy a 9 dětí z mateřské školy. Vybavení v podobě přileb dostala škola darem od zřizovatele, Obce Lodhéřov. Škola zaplatila pronájem ledové plochy
a dopravu autobusem. Rodiče zaplatili kurzovné a zajistili pro své děti brusle. Pro mnohé byl kontakt

DĚTSKÝ DEN NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Sobota 9. 6. 2018 od 13.00 h
OČKOVÁNÍ PSŮ
v Najdeku, Lodhéřově a Studnicích
Pondělí 11. 6. 2018 od 15.00 h
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
v suterénu ZŠ Lodhéřov
Neděle 24.6.2018 od 15.00 h
V červenci a srpnu bude dílna otevřena
pouze po individuální dohodě.

POUŤOVÁ ZÁBAVA
v sále KD v Lodhéřově
Sobota 30. 6. 2018 od 20.00 h
POUŤOVÁ MŠE
v kostele sv. Petra a Pavla
Neděle 1. 7. 2018 od 14.30 h
NOHEJBALOVÝ TURNAJ AMATÉRŮ
na víceúčelovém hřišti v Lodhéřově
Čtvrtek 5. 7. 2018 od 13.00 h
POHÁDKOVÝ LES NA TÉMA
CESTA DO PRAVĚKU
Sobota 14. 7. 2018 od 10.00 h
INFORMACE K POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A ZÁZNAMŮ Z VEŘEJNÝCH
AKCÍ
Na veřejných akcích, pořádaných obcí
Lodhéřov, mohou být pořizovány
audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny na internetových
stránkách obce, v tištěných periodikách
nebo jiných propagačních materiálech
obce.

Zdeňka Klesalová, starostka

ňáčka. Děti byly v knihovně asi tak hodinku a paní knihovnice jim četla
připravené úryvky ze Špalíčku pohádek a děti hádaly, ze které pohádky
úryvek je. Děti byly moc šikovné a všech cca 20 pohádek lehce uhádly.
Na konec června se domluvilo samotné předání knížek, a to nejen prvňáčkům, ale všem dětem z místní základní školy, neboť začátkem prázdnin se
jistě nějaká nová knížka hodí.

PLÁNOVANÉ AKCE

XII. ROČNÍK RADOUŇSKÉ NOČNÍ RALLYE
Pátek 22. 6. 2018 – sobota 23. 6. 2018

SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMŮ

OBECNÍ KNIHOVNA
Tak, jak se dny prodlužují a počasí začíná přát naší pěkné přírodě, stávají
se ze čtenářů zarputilí zahrádkáři, kteří v knihovně hlásí, že nemají čas číst!
Proto se v tomto období knihovna zaměřuje zejména na dětské čtenáře,
kteří takový problém nemají. Každou středu se najde několik dětí, které si
přijdou do knihovny číst, hrají pexeso, vybarvují omalovánky nebo třeba
skládají puzzle.
Kromě těchto aktivit navštívily knihovnu děti ze základní školy Lodhéřov
dne 15.5.2018 a proběhla zde akce na podporu projektu Knížka pro prv-

V těchto měsících oslavili nebo oslaví
svá významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým tímto srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
duben
Marie Mayringerová, Lodhéřov
Zdeňka Zelingerová, Lodhéřov
Marie Podobová, Lodhéřov
Jaroslava Hronová, Lodhéřov
Ludvík Košler, Studnice
Jaroslav Medek, Studnice
Pavel Tousecký, Lodhéřov
květen
Stanislav Novotný, Lodhéřov
Blažena Medková, Studnice
Libuše Furtáková, Lodhéřov
Pavel Kubů, Studnice
Marie Kubíčková, Lodhéřov
Bohumil Kos, Lodhéřov
Zdeněk Mareda, Studnice
Jaroslav Mertl, Lodhéřov
červen
Marie Kosová, Lodhéřov
Marie Trzyniecká, Lodhéřov

s ledem na bruslích vůbec prvním v jejich životě. Po malých krůčcích pod dohledem zkušených trenérů nakonec zmizely počáteční obavy a nejistota a dětem se bruslení velmi líbilo. Na závěrečné hodině
bruslení byla přítomna také řada rodičů, kteří se přišli podívat na pokroky svých dětí. V tomto projektu
bychom rádi pokračovali i v dalším školním roce, a to v plném rozsahu 10 hodin.

Dana Prokešová, knihovnice

Mgr. Karel Král, ředitel školy

VYDÁVÁ OBEC LODHÉŘOV, www.lodherov.cz

ÚHRADY VODNÉHO A STOČNÉHO,
POPLATEK ZE PSŮ
Do 30. června 2018 můžete platit vodné, stočné a poplatek ze psů v kanceláři
obecního úřadu, a to v úředních hodinách, nebo převodem na účet obce.
Výběr vodného ve Studnicích se uskuteční v pondělí 18.6.2018 od 14 h do
16 h. Za včasné úhrady všem občanům
děkujeme!

