duben 2011
Váţení spoluobčané, jaro je zde v plné síle
a všichni se uţ těšíme na sluníčko. Tak jako kaţdý rok
Vás chci informovat o dění v obci..
Začnu s dotacemi. Ţádost o dotaci na výstavbu
tělocvičny nám byla zamítnuta. Celé zastupitelstvo
však souhlasí s tím, aby se při nejbliţší příleţitosti
zaţádalo o jinou dotaci ( pokud bude za tímto účelem
vyhlášena). Peníze za tímto účelem na účtech se
snaţíme spořit.
V březnu letošního roku byla proplacena dotace ze
SZIFu ve výši cca 1.3 mil. Kč na obnovu chodníků
kolem MŠ a pošty.
V červenci 2010 jsem podala ţádost na zateplení
úřadu a pošty. Do dnešního dne zatím nám nebyla
dána ţádná odpověď.
Byla nám přiznána dotace na výstavbu a obnovu
parkovacích ploch z MAS ve výši 386.370,-Kč. Bude
nyní vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
a vybuduje se parkovací stání u Zdravotního střediska.
Dále byla podána ţádost o dotaci na doplnění
dětských hřišť hracími prvky. Tato ţádost nám byla
zamítnuta. Obec v rozpočtu na letošní rok však počítá
s doplněním dětských hřišť. Na hrací prvky je
vyčleněno 100 tis. korun.
Dále jsem poţádala o dotace na kraji na obnovu
vodovodu v Těšínské a Hlubocké ulici, dotaci na
opravu havarijního stavu poţárního schodiště
u Zdravotního střediska a na další měřič rychlosti
k ZŠ. Budu sledovat další vyhlašované dotace
a vyuţít je na připravené projekty obce.
V loňském roce byla dokončena oprava návesní
kaple v Opatovicích. Na tuto opravu byla získána
dotace ve výši 24 tis. Kč. Celková oprava stála 150
tis. korun. V budoucnu je zde třeba vyměnit okna
a opravit venkovní nasvícení kaple, které bylo
povodněmi v roce 2002 zničeno.

evidenční číslo: MK ČR E 14418

Podařila se také dokončit obnova záchytné stoky na
Těšíně vlevo od Těšínské silnice. Nyní je v řízení
stavební povolení na vybudování záchytné stoky
vpravo od silnice. Tato výstavba je naplánována na
letošní rok. Protoţe zatím nejsou a asi ani nebudou
vyhlášeny na tuto akci dotační tituly, obec ji bude
hradit z vlastních peněz.
Na ţádost některých občanů obce probíhá nyní
změna územního plánu obce Hrdějovice č.1. Veškeré
informace najdete na webových stránkách obce.
Projekt na výstavbu IV. Ţelezničního koridoru
stále pokračuje. Práce na něm nebyly zastaveny.
Předpokládaná doba realizace se posunula na roky
2015 – 2020.
Letošní jaro začalo pro zaměstnance obce velkým
úklidem po zimě. V celkem krátké době se podařilo
zamést komunikace i chodníky nejen vlastní, ale
i patřící pod správu SÚS. Posypového materiálu na
nich bylo za celou zimu dost. Údrţba těchto
komunikací v zimě probíhala bez váţnějších
problémů. Zlepšovat se dá ale vţdy. Včasným
úklidem inertního materiálu se zamezilo nadměrné
prašnosti v obci.
Nejvíce stíţností od občanů mám ke psím
exkrementům. Obec Hrdějovice má vyhlášku na
pohyb psů v obci. Mnoho „pejskařů“ s tím nemá
problémy a přidané odpadkové koše s igelitovými
sáčky jsou také dosti vyuţívány. Jiní se chovají podle
svého. I já nejsem nadšena, kdyţ vyjdu ráno před dům
a na svém pozemku najdu hromádku. Ale nejvíce mě
zaráţí, kdyţ tyto pozůstatky jsou podél celého objektu
obecního úřadu, pošty a hlavně u mateřské školy.
Tam, kde se pohybuje nejvíce dětí ( a dá se říci, ţe
děti máme všichni) je to dost zaráţející. Jen pro
srovnání. V obci Hrdějovice je 56 dětí do 3 let, 35 dětí
ve věku 6-7 let a 207 dětí ve věku do 15 let. Celkem
je to 298 dětí ve věku 0 – 15 let. Počet psů ( za které

je placen poplatek ) je 253. Všichni chceme, aby se
v obci nám všem bydlelo dobře, ale začít musíme
u sebe. Vyhlášky jsou dobrá věc, ale jejich
vymahatelnost bývá problematická. Pokud chceme,
aby naše děti vyrůstaly ve slušném prostředí, musíme
se o to postarat sami. Děkuji všem „pejskařům“, kteří
se o své zvířecí rodinné příslušníky starají a pečují
o ně s láskou a zodpovědností.
V minulém čísle zpravodaje jsem psala o ortech.
Studie je vypracovaná ( k nahlédnutí na OÚ ) a její
závěry jsou pro otevření „ort“ kladné. Pokračování je
tedy moţné a pro obec Hrdějovice by bylo i přínosem.
Ale je to běh na dlouhou trať a první krůček byl
udělán.
Obdrţela jsem
na obec pamětní filmy
z pozůstalosti pana Karla Štěpánka, bývalého majitele
Hrnčírny . Byla jsem informována, ţe ještě nějaké
další filmy existují a dají se dohledat. Později je
přetočíme na DVD. Takţe ani na historii Hrdějovic se
nezapomíná.
Skončila plesová sezona a nyní se připravují akce
letošního jara a léta. Veškeré informace budou vţdy
vyvěšeny na webových stránkách obce. Nyní jen ve
zkratce:

 v prostorách OÚ probíhá výstava prací dětí
a učitelek ZŠ Hrdějovice na téma „Velikonoce“
 30.dubna. „Pálení čarodějnic“
 29.května Cyklistický závod
 4.června Fotbalový turnaj kadetů
 5.června
Den dětí
 červenec SDH „ O pohár starostky“
 28.srpna Pouť Sv.Bartoloměje
Další akce jistě budou a já se budu snaţit o nich Vás
všechny informovat na webových stránkách obce.
Také byly schváleny ceny povolenek na lov ryb na
obecní „pískárně“. Pravidla a ceny povolenek
zůstávají stejné jako v loňském roce. Lovná sezona
začíná 1. května.
Upozorňuji, ţe od 12. června se mění jízdní řády
MHD. Počet spojů pro Hrdějovice se nemění.
Posunují se však některé časy a to od 2 do 40 minut.
Mění se však trasy MHD v Českých Budějovicích.
Nezapomeňte si včas vyhledat změny, které nastanou.

Mateřská škola Hrdějovice

Akce, které připravujeme v květnu a červnu:
Do konce tohoto školního roku máme připraveny
pro děti různé akce:
- divadelní představení
- návštěva pracovníků ZOO Hluboká n/V. se zvířátky
- kouzelnické představení
- výlet do Týna nad Vltavou do otáčivého divadla
- zábavné dopoledne s Maxou u příleţitosti Dne dětí
- 5.Olympiáda Mateřské školy Hrdějovice
- slavnostní rozloučení s předškoláky, noc v mateřské
škole

Zápis do mateřské školy:
V měsíci březnu proběhl zápis do mateřské školy,.
Ţádost o přijetí podalo 18 dětí, bylo přijato 13 dětí.
Do základní školy odchází 13 předškoláků.
Obě oddělení byla pro školní rok 2011-2012
naplněna do počtu 28 dětí.
To znamená, ţe v mateřské škole je kapacita
naplněna, nejsou ţádná volná místa.
Je nám líto, ţe jsme nemohli vyhovět všem
ţadatelům, vzhledem ke kapacitě školy.
Doufáme, ţe rodiče budou spokojeni se sluţbami
mateřské školy, a ţe se bude dětem v mateřské škole
líbit.

S přáním pěkných dnů sepsala
Ing. Jana Lepičová, starostka.
www-hrdejovice-opatovice.cz

Přejeme všem dětem zdárné ukončení školního roku a
těšíme se na shledanou po prázdninách.
Za kolektiv Mateřské školy Hrdějovice
Marie Hofbauerová, ředitelka

JARNÍ STŘÍPKY Z HRDĚJOVICKÉ ŠKOLY
Týden bezpečnosti v naší škole
21. 3. pondělí
Jak se chovat při chůzi po silnici nebo chodníku? Co
nesmí chybět ve vybavení jízdního kola? Jak přivolat
pomoc v případě nouze?.....Tyto otázky a mnoho
dalších jsme si s dětmi poloţili hned první den našeho
projektového týdne, abychom během nastávajících
pěti dnů společně hledali správné odpovědi.
22. 3. úterý
„Návštěva
Krajského
ředitelství
policie
v Č. Budějovicích.
Nejdříve nám pan policista, myslím, ţe to byl
praporčík, pustil krátký film o policii. Seznámili jsme
se s prací různých oddělení např. s pořádkovou
policií, dopravní, psovody nebo zásahovou jednotkou.
Pak jsme šli ven, kde na nás čekalo policejní auto.
Členové policejní hlídky nám ukázali přístroj na
měření rychlosti, ochranné a neprůstřelné vesty,
obušky, zbraně i přístroj na měření alkoholu. Já si
zkusila ochranné vesty a byly opravdu těţké!
Vyzkoušela jsem i přístroj na měření alkoholu
a nadýchala jsem 0,00 promile. “
23. 3. středa
„Dnešní den jsme strávili pilnou přípravou na zítřejší
získání řidičského průkazu cyklisty. Ve skupinách
jsme řešili dopravní situace, dopravní značky
i správné vybavení kola. Docházelo k dohadům,
museli jsme si některé dohady ověřovat. Byla to
„fuška“!“
24. 3. čtvrtek
„Nakonec jsme řidičský průkaz dostali téměř všichni.
Paní učitelka sledovala naši jízdu jako ostříţ
a neodpustila nám ani jedinou chybičku. Za přestupky
se totiţ odečítaly body z našeho celkového týdenního
hodnocení. Měli jsme strach, protoţe za odměnu jsme
měli jít do terénu se skutečnou policejní hlídkou!“
25. 3. pátek
Uţ od rána se to u školy hemţilo malými cyklisty.
Čekalo je vyvrcholení týdne bezpečnosti – jízda
zručnosti. Záludné překáţky jako kolejnici, trychtýř,
houpačku, hrboly, pilovité prkno, slalom nebo řízené
brzdění zvládli nakonec velmi úspěšně i naši
nejmenší. A čekala je zaslouţená odměna. Ţáci,
kterým se v tomto týdnu nejvíce dařilo, se odebrali do
„terénu“ s hlídkou dopravní policie:
„ Ještě před školou nám pan Matzner rozdal reflexní
vesty. Dovedl nás na náves a tam jsme s policisty
kontrolovali auta. Kdyţ měl řidič vše v pořádku dostal
od nás přívěšek na klíče. Zkontrolovali jsme všechny
průkazy, udělali dechovou zkoušku, prohlédli, jestli
nejsou sjeté gumy. Jeden pán měl na platě v autě tolik
věcí, ţe kdyby prudce zastavil, tak by ho to snad
zabilo.Celá akce se mi moc líbil
(v článku jsou použité ukázky z deníků žáků 5. třídy)

Dejte vejce malovaný…
….. tak jsme nazvali velikonoční výstavu, kterou
můţete od 12.3. aţ do Velikonoc zhlédnout
v prostorách Obecního úřadu v Hrdějovicích. Zveme
srdečně všechny k její prohlídce. Během posledního
měsíce se naše děti opravdu činily, aby jejich vajíčka
a velikonoční dekorace pro vás byly potěšením
a moţná i inspirací před nastávajícími svátky.
Noc s Andersenem
….strávili ţáci druhé třídy. Ve spolupráci s paní
Tůmovou, knihovnicí obecní knihovny, se 2. třída
zapojila do tradiční celostátní akce, která má za cíl
podporovat u dětí zájem o knihy a četbu jako takovou.
Děti navštívily knihovnu, kde se seznámily
s organizací výpůjček a proţily i příjemné chvíle se
společnou četbou. Pobyt jim zpříjemnila paní Tůmová
i malým občerstvením. Děkujeme. Setkání s knihami
pak pokračovalo přespáním ve škole a pohádkami „na
dobrou noc“.
Jarní počasí nám důrazně připomnělo, ţe je potřeba
pustit se do prvních prací na školní zahradě. Začínáme
realizovat náš plán – Přírodní školní zahradu.
Vznikl „smyslový chodníček“, před dokončením je
zaloţení „vrbové chýše“. Díky sponzorům
nakupujeme rostliny k výsadbě. Doufáme, ţe se nám
do podzimu podaří dokončit vše, co jsme si
předsevzali. Chtěli bychom do společného díla zapojit
jak rodiče, tak i zřizovatele naší školy.
Jak se nám daří si můţete průběţně prohlíţet na
našich webových stránkách www.zshrdejovice.cz, kde
jsou umisťovány i fotografie z našich akcí.
Hezké Velikonoce přejí všem ţáci i zaměstnanci
školy.
Za ZŠ Hrdějovice Irena Dušáková, řed. školy

Obecní knihovna Hrdějovice – co se dělo
Tak třetí ročník Noci a Andersenem 2011 je za námi.
Tentokrát byl rozdělen do dvou částí. V obecní
knihovně proběhlo pouze takové odpoledne
s Andersenem. Protoţe jsou zde malé prostory, nelze
v ní přespat.
Tohoto ročníku se účastnilo 49 dětských čtenářů ve
věku od 5 let do 15 let a 7 dospělých čtenářů.

Ozvěny ze hřiště pod tratí
Zima je časem lenošení, spánku, oslav a svátků.
Kaţdý se snaţí zalézt co nejblíţe ke kamnům
a přečkat to mrazivé období. Vţdyť jakýkoli pobyt
venku je spojen s mrznoucím nosem a chladem
vkrádajícím se pod pevně zapnutý kabát. Prostě
období, ţe by psa nevyhnal.
Psa by tedy do takového klimatu dobromyslný
člověk nevyhnal, ale fotbalista bohuţel vyběhnout
musí. A kdyţ uvádím vyběhnout, nemyslím to
nikterak obrazně. Zima je časem kondiční přípravy
a nabírání fyzických sil do dalšího ročníku soutěţí.
A tento čas, jak Vám jistě potvrdí téměř kaţdý blázen
honící se za kulatým nesmyslem, je také nejhorším
obdobím z celého roku. Chvílemi se nestrannému
pozorovateli můţe dokonce zdát, ţe se trenéři
rozhodli z nebohých hráčů udělat druhé Emily
Zátopky či jiné vrcholové atlety.
Jak tedy
konkrétně
probíhala
příprava
jednotlivých týmů?
V tomto čase nezahálí dokonce ani naši nejmenší,
tedy mladší přípravka. Naše fotbalové naděje, moţné
budoucí hvězdy reprezentace, pravidelně chodí
zdokonalovat své fotbalové umění do tělocvičny. Zde
jim trenéři Michal Votruba a Vladimír Rehanzl,
mimochodem velmi zkušení hrdějovičtí hráči, vštěpují
první fotbalové dovednosti. Na fotbalový potěr je
přitom radost pohledět. Srší z nich nadšení a dobrá
nálada a to je jistě odměnou pro jejich trenéry. Mládeţ
nám v Hrdějovicích dělá opravdu radost.
Podobná situace je pak u starší přípravky, kterou
trénuje Michal Hrdlička, trenér A muţstva muţů.
Příprava je realizována v tělocvičně, kde se mohou
děti dostatečně vyřádit a současně pochytit některé
fotbalové dovednosti. A ţe jim jejich zkušený trenér
opravdu má co předat, o tom vůbec není pochyb.
Vţdyť je to také znát na výsledcích v zápasech, ale co
víc, je to znát na vzrůstající fotbalové kvalitě
jednotlivých hráčů a na radosti, s jakou tréninky
a zápasy absolvují.
Ţáci v zimě trénovali také v tělocvičně. Opravdu
nemá smysl vystavovat mladý organismus mrazivým
náporům počasí. Proto se trenér Miroslav Ridvan
snaţil vytvořit tréninkový plán tak, aby se dal
absolvovat v příjemném prostředí haly a přesto aby

Pozvání ke čtení přijala paní starostka Ing. Jana
Lepičová, aby se dětem lépe četlo přinesla jim
občerstvení. Ţáci 2. třídy ZŠ Dr. M.Tyrše přišli do
knihovny číst ostatním dětem a večer spali ve své
třídě a tak měli tu pravou Noc s Andersenem.
Spokojenost dětí svědčí o tom, ţe se jim to líbilo.
Nashledanou příští rok.
Jana Tůmová, knihovnice
byli ţáčci připraveni na tempo fotbalového roku. To
se mu jistě podařilo na výbornou. Ostatně sami se
o tom můţete přesvědčit při mistrovských zápasech,
na které by Vás celý tým ţáků rád pozval.
Dorost pod vedením Marka Hučíka, B tým muţů
s trenérem Miroslavem Turkem a také A tým muţů,
který trénuje zkušený Michal Hrdlička, měl přípravu
podobnou. Kondiční příprava přímo v terénu, tedy
v okolí hrdějovického fotbalového areálu, střídala
posilovna a turnajové zápasy na umělé trávě.
Tréninkové dávky byly tvrdé a několikrát v týdnu.
Borci ani nestačili oplakat bolavé svaly a jiţ museli
absolvovat další tréninková muka. Potem se nešetřilo,
peprnými výrazy na adresu trenérů – mučitelů by se
dal popsat celý slovník. Dnes jsou všichni hráči rádi,
ţe uţ startuje nová sezóna. V ní Vám předvedou, zda
se jejich zimní snaha přetavila v kvalitní výkony
v mistrovských zápasech. Těší se tak na shledání při
bojích o mistrovské body a na Vaše fandění.
Jak je z předchozích řádek patrné, zimní příprava
je náročná nejen pro hráče, ale také pro klubovou
kasu. Příprava v tělocvičnách vţdy stojí nemalý
finanční obnos. Šetřit na zdraví hráčů a zejména šetřit
na mládeţi však rozhodně nechceme. Mládeţ je
hrdějovickou výkladní skříní a jsme na ni náleţitě
hrdi. Radost malých fotbalistů je pak odměnou nám
všem. K této radosti pak nemalou měrou také
dopomáhají sponzoři našeho hrdějovického klubu,
kterým bych na tomto místě chtěl z celého srdce
poděkovat. Bez jejich nezištné podpory hrdějovického
fotbalu bychom se nemohli mládeţi věnovat tak, aby
fotbalově rostla a aby ji fotbal opravdu bavil.
Avšak nejen fotbalové boje zaměstnávaly mysl
fotbalových činovníků. Zima patří jiţ tradičnímu
hodnocení sezóny, a tedy konání valné hromady.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme opět absolvovali
příjemné posezení s členy klubu.
V neposlední řadě nelze zapomenout na úspěšný
sportovní ples, který se konal začátkem února,
netradičně v pátek. To s sebou přineslo blahodárný
fakt, ţe na vystřízlivění měl organismus účastníků dva
dny. Vzhledem k tomu, ţe veselí probíhalo do
brzkých ranních hodin, byl tento fakt nezanedbatelný.
Tombola byla tradičně bohatá, přítomní se opravdu
bavili.

Ke konci nezbývá neţ si po dlouhé zimě popřát
ţe fotbalová sezóna opět začíná, tak ať nejen fotbal,
ale i kaţdý den přináší jen a jen radost a potěšení.
Všichni členové výboru TJ, trenéři i samotní hráči
se jiţ teď těší na brzkou shledanou na hrdějovickém

hodně sluníčka a více tepla. Nezapomeňme také na to,
fotbalovém hřišti či v místní fotbalové restauraci.

SDH Hrdějovice

výletů. Případní zájemci o poţární sport se mohou
přijít podívat na naše tréninky :
Starší ţáci (11-15 let) úterý a čtvrtek od 17hod.
Mladší ţáci (6 – 11 let) středa od 17hod
Přípravka (3 – 6 let)
středa od 16hod.
Těší se na Vás kolektiv vedoucích mladých hasičů
Vladimíra Viktorová, Iveta Kaňková

Milý čtenáři, rád bych Vás seznámil s činností
sboru a zásahové jednotky. Členové sboru a zásahová
jednotka se pilně připravovala na začínající jaro,
abychom měli na jaře méně práce a starostí, tak se
v zimních měsících jednalo převáţně o opravy
a údrţby hasičské techniky a věcného vybavení.
Minulý měsíc se zásahová jednotka účastnila výcviku
v polygonu HZS Jihočeského kraje. Cvičení probíhalo
v dýchacích přístrojích.
Dne 28. 9. 2010 byla zásahová jednotka povolána
také do naší obce, kde se jednalo o poţár
elektroinstalace v Okruţní ulici. Při příjezdu k zásahu
znemoţňovala zaparkovaná auta v silnici průjezd
hasičského auta, a proto apelujeme na spoluobčany,
kteří parkují své vozy na silnici, aby dodrţovali jízdní
pruh daný vyhláškou. Uvědomujeme si, ţe je to
obtíţné najít volné parkovací místo v celé oblasti
Těšína, ale elektrické vedení můţe hořet také u vás.
Děkujeme
V letošním roce byla zásahová jednotka s vozem
Tatra 815 CAS 32 povolána ke čtyřem událostem poţárům.
Milý členové hasičského sboru a také obyvatelé
obce, rádi bychom vás informovali o akcích, které
bychom chtěli tento rok uskutečnit. Jednotka chce
provézt stavební úpravy na hasičské zbrojnici
v Opatovicích. Z bývalé knihovny se vytvoří druhá
garáţ pro přívěsné vozy. Proto bychom uvítali
jakoukoliv pomoc. Děkujeme
Příznivce hasičského sportu bychom rádi
informovali, ţe obvodová soutěţ do Velké ceny
okresu se bude konat v obci Úsilné dne 14. 5. 2011 od
13.00 hodin při příleţitosti oslav 105. Výročí zaloţení
hasičského sboru v Úsilném. Naše jednotka se bude
účastnit zajištění soutěţe a druţstva muţů a ţen se téţ
do soutěţe zapojí.
Lukáš Kadoun, Zdeněk Bauer
Přes zimu jsme s druţstev dětí navštívili nejen
Hasičské muzeum v Bechyni ale i Jadernou elektrárnu
Temelín. S příchodem jara jsme začali opět s dětmi
trénovat na hasičské soutěţe. Dne 7. 5. 20100 nás
čeká první letošní soutěţ, která se koná
v Ţabovřeskách. Samozřejmě poté následují pohárové
soutěţe a soutěţe zařazené do Velké ceny okresu
České Budějovice. Koncem školního roku pořádáme
ve spolupráci se ZŠ Hrdějovice a OÚ Hrdějovice
kaţdoroční soutěţ mezi třídami základní školy
v poţárním útoku.
Vedle soutěţí letos podnikneme také několik

Sportu zdar a tomu hrdějovickému zvlášť přeje Jiří
Fajtl, předseda TJ

V letošní soutěţní sezóně nás bude reprezentovat
také druţstvo ţen "B", které vzniklo původně jen na
jednu soutěţ v roce 2008. Původní sestava se jiţ
trochu změnila, přesto tento rok začínáme jiţ třetí
sezónu.
Rok 2009 se nám celkem dařilo i přes počáteční
kotrmelce. Bohuţel loňský rok 2010 se nám nit
úspěchu nějak zatoulala, ale uděláme vše proto,
abychom
ji
letos
opět
našli.
Zima byla dlouhá, ale my se nevzdáváme. Začali
jsme oficiálně trénovat před 14 - ti dny a s druţstvem
udělali "škatulata hejbejte se". Snad naše vůle a chuť
soutěţit, a také technická (moţná i psychická)
podpora muţské části sboru nám dopomůţe ke
splnění našich cílů, coţ je reprezentovat naši obec ve
Velké
ceně
okresko
co
nejlépe.

Vendula Korchová, Kristýna Křibská

Auto Ševčík
Vážení majitelé vozů ŠKODA
Vyuţijte sluţeb nejnovějšího autosalonu Škoda v
Českých Budějovicích na Husově třídě za OD Globus.
Nabízíme:

 Kvalitní ,rychlý a cenově výhodný servis vozů
s využitím nejmodernější technologie.
 Zajistíme provedení STK a měření emisí.
 Kompletní pneuservis, seřízení vozidla
s využitím 3D geometrie.
 Nonstop servis s odtahovou službou.
 Mytí vozidel na lince s pěnovými kartáči
,šetrně a bez čekání.
 Široká nabídka nových vozů Škoda
s možností předváděcích jízd.
 Výběr kvalitních a ověřených ojetých vozů
Škoda.
 Financování a pojištění nových i ojetých
vozů.
 Sobotní a nedělní provoz!
Telefon 385 340 330, 724 997 058
Odtahová sluţba,mobil servis 725 042 142
www.autosevcik.cz
e-mail: infocb@autosevcik.cz

