Svoboda fórum č. 584
Obsah: Úvodník - Věčný problém - odpadky !
Sportovní zprávy - fotbal, lyžování, bruslení, baseball
Světla a stíny baseballu
Tajemství Obřího dolu 1. - článek Radko Táslera
Informace, zprávy, inzerce
Úvodník - Věčný problém - odpadky !
Vážení spoluobčané !
Jen pár řádků ke stále diskutovanému problému svozu
komunálního odpadu a jeho financování. Svoboda má smlouvu s
firmou Transport od roku 2001 na dobu určitou tj. do roku 2005. Je
uzavřená na základě paušálního poplatku. Poplatek zahrnuje svoz
popelnic, pytlů, kontejnerů 1100 l, nebezpečného odpadu (6x za rok),
tříděného odpadu (plasty, sklo, papír). Popelnice, kontejnery a pytle
jsou sváženy pravidelně každý týden. Kontejnery na tříděný odpad
tak, aby nedocházelo k jejich přeplnění. Nebezpečný odpad je svážen
mobilní sběrnou jednou za dva měsíce. Stanoviště jsou na parkovišti
vedle SAT Hofman, druhé stanoviště na Rýchorském sídlišti.
Poplatek se vztahuje na občany, který mají bydliště v našem
městě. Do systému paušálního poplatku jsou však zapojeni i různí
drobní podnikatelé, organizace a právní subjekty, které jsou dle
zákona povinny likvidovat odpad v souladu s tímto zákonem. Občan,
který bydlí a zároveň podniká v místě svého bydliště, platí tedy
poplatek za odpad ze své domácnosti a zároveň poplatek za likvidaci
odpadu ze své provozovny, a to prostřednictvím MěÚ či oprávněné
osoby (Transport Trutnov). Řada podnikatelů tento způsob zneužívá a
přiživuje se likvidací odpadu ze své provozovny na úkor občanů. Platí
svoz ve většině případů jednou měsíčně, ale produkce odpadů je
mnohem vyšší.
Produkce komunálního odpadu vzrostla v roce 2002 oproti roku
2001 o 71%! Je to dáno zavedením paušálního poplatku. Spousta
občanů již nemá důvod nosit odpad do lesa, či ho pálit v kamnech, což
je pozitivní. Ale není to bohužel pravidlem a cítíme to mnohdy v
různých částech Svobody, především ve večerních hodinách. Druhá
stránka věci je, že spousta občanů reguluje svůj odpad tříděním a
poněkud nespravedlivě doplácí na lhostejnost těch druhých. Myslím, že
bychom se měli v této věci více zamyslet nad svým počínáním a
nevidět za vším jen peníze. Lidé si totiž myslí, že když zaplatí tak
vysoký paušální poplatek, tak nemá cenu i nadále třídit odpad a do
pytlů nahází vše.
Vím samozřejmě, že celý systém je velice zjednodušený a je

třeba ho změnit, ale chce to všechno připravit a do důsledku domyslet.
Bude to náročná práce a dlouhodobá. V této problematice budu jednat
se starosty okolních obcí a myslím, že by bylo vhodné najet na
jednotný systém. Svoboda má totiž specifický problém, že leží na
hlavním tahu z Pece a Janských Lázní do Trutnova a chataři z hor
vykládají odpad u nás.
Zatím je neprůhledné, kolik se skutečně odpadu ze Svobody
odveze, ale po jednání s firmou Transport, která souhlasí s vážením,
by se celá situace mohla zlepšit.
Přejít zpět k známkovému systému, by bylo také řešení, ale
vznikaly by automaticky divoké skládky, jako v minulosti. Bohužel,
většinou se ani nepřijde na to, kdo takové skládky založí. Je to nejen
finančně náročné skládku odstranit, ale také neestetické a většinou je
taková skládka za nedlouho zpět.
Pokud máte náměty, jak situaci řešit, tak to dejte vědět.
Dagmar Berrová, starostka
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
Fotbal
Mladší žáci MFC Svoboda nad Úpou přezimují na 7. místě
okres.soutěže 2002/03.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Okresní soutěž - tabulka
Zápasy Výhry Remízy Prohry
FC Rudník
7
7
0
0
FK Poříčí
7
5
1
1
Ji Horní Maršov 7
3
2
2
Ba Rtyně
7
3
1
3
So Vítězná
6
2
1
3
FC Mladé Buky 6
2
1
3
MFC Svoboda 7
2
0
5
Ji Bernartice
7
0
0
7

Datum
1. kolo - 31.8.
2. kolo - 5.10.

Skóre
84:7
19:6
13:15
23:12
15:18
16:53
6:35
5:35

Body
21
16
11
10
7
7
6
0

Jednotlivé zápasy Svobody
Soupeř
Skóre
Střelci
MFC Svoboda - FC Rudník
0:11
MFC Svoboda : So Vítězná
1:0 Adam Trejbal

3. kolo - 28.9.

Ji Bernartice - MFC Svoboda

4.
5.
6.
7.

MFC Svoboda : Ji Horní Maršov 0:2
MFC Svoboda - FK Poříčí
0:2
Ba Rtyně - MFC Svoboda
11:0
FC Ml.Buky - MFC Svoboda
8:1 Petr Beneš

kolo
kolo
kolo
kolo

-

12.10.
7.9.
14.9.
21.9.

1:4

Petr Beneš 2x
Adam Trejbal
Marek Boček

Fotbalisté Svobody nastříleli celkem 5 branek. Beneš 3, Trejbal
2, Boček 1. V současné době trénujeme každou sobotu v tělocvičně v
Horním Maršově pod vedením trenéra Miloše Machana. 11.1.2003 se
zúšastníme halového turnaje v Malých Svatoňovicích. Výsledky
uvedeme příště.
Lyžování
Mistrovství Krkonošského svazu lyžařů Ml. Buky (areál
Golfklubu) - sobota 11.1.2003
Perfektně připraveného a dobře organizovaného závodu v běhu
na lyžích se zúčastnilo přes 300 závodníků a závodnic všech věkových
kategorií na dokonale upravených tratích v golfovém areálu v Mladých
Bukách.
Umístění závodníků z Mladých Buků a ze Svobody nad Úpou:










Nejmladší žákyně - 1 km klasicky - 11. ze 16ti Kateřina Holá
Mladší žáci volnou technikou na trati 2 km - V početném
startovním poli (35 závodíků) suverénně zvítězil Jan Petržela
(časem 7:16,7), z našeho miniregionu ještě Jakub Skalka
obsadil 26. místo časem 10:13,4.
Starší žákyně - 3 km volnou technikou (19 závodnic) zvítězila
se značným náskokem před svou největší soupeřkou Martou
Šírovou z Benecka Tereza Petrželová časem 9:01,2. Na 8. místě
se umístila Jana Nekvindová a na 13. Petra Holubová (obě ze
Svobody).
Starší žáci - 4 km volnou technikou -5. Petr Paseka (ze 34)
Dorostenci ml. - 5 km volnou technikou - 29. Alexandr
Nekvinda 14:37,7 - 32. Tomáš Holý 15:09,9 (ze 42)
Dorostenky st. - 5 km volnou technikou - 6. Denisa Skalková
Muži a junioři běželi volnou technikou 15 km. Umístění
závodníků našeho miniregionu (celkem 42 závodníků): 2. Petr
Holub 37:48,4 - 9. Roman Paseka 40:29,8 - 19. Pavel Petržela
42:54,6 - 26. Petr Javůrek 45:14,9 - Jirka Javůrek 46:59,4.

Všem závodníkům, organizátorům i golfovému klubu gratulujeme!

Bruslení
Pěkné kluziště na hřišti u Základní školy vybudovali, udržovali a
po celé dva týdny plně využívali žáci pod vedením učitelů ZŠ. V
současné době probíhá lyžařský výcvik žáků 7. třídě na svahu pod
Duncanem. Na závěr výcviku se uskuteční závody. Výsledky najdete v
příštím čísle SF.
Baseball
V našem městě je ve složité finanční situaci. Podrobný rozbor se
již do dnešního čísla nevejde. Určitě ale budeme naše příznivce
informovat o všech problémech.
Stanislav Ondráček
nahoru - obsah

Světla a stíny baseballu
Po mnohaletém úsilí se nám před třemi lety podařilo vybojovat v
baseballu Extraligu.V předchozích letech jsme měli několikrát k
postupu velmi blízko. Opakovaně jsme se probojovali na čelo České
národní ligy, ale vždy nám chyběl ten poslední, ale velmi náročný
krůček: zvítězit v podzimním play-off, kdy o jediné postupové místo
bojovaly dva nejlepší ligové týmy Moravy a dva z Čech. Po náročně
jarní sezóně nám vždy docházely na podzim síly. Věděli jsme, že
máme jedinou možnost, jak konečně prorazit: spojit své síly se dvěma
sousedními ligovými kluby, opatřit si kvalitního a nezaujatého trenéra
(požadavek hráčů tří klubů - bývalých rivalů) a samozřejmě
rekonstruovat hřiště, aby vyhovovalo extraligovým parametrům.
Všechno jsme úspěšně zvládli - a k překvapení mnohých expertů jsme
v Extralize rozhodně nehráli druhé housle. V našem premiérovém
vystoupení
v Extralize jsme získali v konečném účtování 4. místo a v
pohárové soutěži jsme došli až do finále (a reprezentovali naši
republiku na Evropském poháru v Holandsku).
Uplynulý rok nám však přinesl obrovské problémy. Nesehnali
jsme potřebné finance na trenéra a kouče (obvykle v jedné osobě).
Téměř celou jarní část si museli hráči organizovat tréninky i vlastní hru
sami. Extraliga je velmi tvrdá soutěž. Hraje se prakticky každý víkend.
V sobotu dva zápasy (každý v průměru kolem tří hodin), v neděli
jeden. Je to nesmírná zátěž na hráče, kteří jsou bud' v zaměstnání,
nebo studují a pár jich podniká. Vzhledem k složité finanční situaci si
musejí hráči platit ubytování na výjezdech, svoji výzbroj a přispívat i

na hráčské dresy. Měli jsme i problémy s hřištěm - jak na tréninky, tak
dokonce i na zápasy. V Trutnově bylo díky podpoře Města vybudováno
za 4 mil. baseballové hřiště impozantních rozměrů, ale bohužel bez
potřebného sociálního zázemí.
V Mladých Bukách obec a místní podnikatelé rekonstruovali
baseballové (a softbalové) hřiště nákladem přes milión Kč, ale bohužel
nemá extraligové parametry. Mohli jsme na něm pouze trénovat (když
bylo volné) a hrát podzimní baráž. Ve Svobodě bylo v uplynulé sezóně
jediné schválené hřiště pro Extraligu. Bohužel bylo od začátku
prázdnin pro nás uzavřeno, stejně jako v prvních kolech na jaře.
Jenom část jarních zápasů jsme proto mohli odehrát na svém
domácím hřišti, ale první kola na hřištích soupeře, červenec v Trutnově
a podzim
v Mladých Bukách.
Ranou pod pás bylo rozdělení finančních dotací našeho města v
loňském roce. Představte si, že děláte rodinný rozpočet. Vyčleníte
určitou částku na své tři děti. Nejmladší chodí do základní školy, druhé
studuje v Trutnově na gymnáziu a třetí je na vysoké škole v Praze.
Celou částku rozdělíte na pět dílu. Dvě pětiny dáte nejmladšímu, druhé
dvě pětiny tomu, co jezdí do Trutnova na gympl a třetímu šoupnete na
studium v Praze jednu pětinu - a aby si to obzvlášť užil, tak někdy
uprostřed roku. Tak takhle jsme dopadli se sponzorským darem
města. Původně odmávnutých třista tisíc bylo rozděleno následovně:
sto fotbalistům. sto lyžařům a padesát baseballu. které jsme po
odečtení nákladů na ubytování amerického trenéra v předcházejícím
roce dostali až v závěru jarní sezóny.
S příspěvkem jsme počítali na částečné pokrytí výjezdu na
Evropský pohár ve Španělsku. Měli jsme tam reprezentovat ČR
společně se Sokolem Krč. Nepodařilo se nám potřebné finance sehnat
- a museli jsme účast týden před odjezdem odtroubit. To mělo za
následek vysokou finanční pokutu od Evropské federace, kterou
musíme zaplatit do konce ledna 2003. jinak jsme vyloučeni nejen z
Extraligy (na naše místo nastoupí Blesk Jablonec), ale ze všech
soutěží, máme zmražené přestupy a hostování (např. špičkový
nadhazovač Petr Minařík, který studuje v Brně a byla dohodnuta s
Draky Brno koupě a hlavně zajištěn další hráčský růst Petra). Pikantní
je to, že jsme Krč na jaře dvakrát porazili a jednou o bod prohráli. Na
Evropském poháru jsme měli šance na výborné umístění - a to by se
určitě odrazilo v zájmu sponzorů. Ruský trenér Sergej Kurčenko mi
včera barvitě líčil, co všechno nového na Krči postavili od loňského
roku.
Po Svobodě chodí různé fámy a bláboly o tom, jak baseball
končí, jak se ničí dvěma hráči v zadním poli fotbalový trávník, jak na
SB Rýchory přispívá Svoboda, ale zbývající dva partneři ne atd. Rád
budu trpělivě vysvětlovat a dokladovat všechny dotazy a pomluvy.

Konečně už jednou pochopte, že dostat se do Extraligy v jakémkoliv
sportu (a zvláště pak v olympijském) je pro celé město a region
obrovským přínosem Kvalitní sport je nejlepší, nejúčinnější a hlavně
nejlevnější reklamou pro každého podnikatele, který dovede
sportovních úspěchů využít pro svůj prospěch.
…pokračování příště…
Stanislav Ondráček
nahoru - obsah

Letos v únoru vyjde v časopisu Krkonoše poslední díl
nepravidelného seriálu o podzemí Obřího dolu. Protože většina občanů
Svobody asi tento velmi kvalitní časopis neodebírá a na Obří důl se
množí dotazy, dohodli jsme se s redakcí Krkonoš o možnosti
přetisknout jednotlivé (částečně upravené) díly ve svobodských
novinách. Bohužel nemůžeme publikovat barevné fotografie a plánky.
Pokud se však naskytne možnost, rád bohatou kolekci fotografií,
důlních map a historických dokumentů vystavím. Redakci časopisu
Krkonoše tímto děkuji za svolení k přetisku.
Tajemství Obřího dolu 1.
Pod vahou osmdesátikilového chlapa praskla první násada od
krumpáče. "To není možný, ten balvan nemůže být tak těžký" hájil se
provinilec. Potom se zlomil dřevěný kulaček, kterým jsme se snažili
kámen vypáčit. Asi padesát centimetrů dlouhý protáhlý balvan trčel z
hlíny a pod ním jsme měli vyhrabanou malou díru na založení páčidla.
Balvanem však nešel nadzvednout ani o milimetr. Potom kohosi z nás
napadlo, že kámen zkusíme vzít prostě "do teplejch" a vyviklat ho.
Stačilo jednou zabrat a balvan se odvalil. Pod ním se objevil pražec ze
starého důlního kolejiště pevně zatlučený mezi zbytky uhnilých stojek.
Naše původní snaha vypáčit balvan i s podložním pražcem byla
pochopitelně marná. Chvilka vzteku nad zbytečně zničeným nářadím
vystřídala radost, že konečně víme, kde bylo dno historické štoly
Barbora a tedy kde přesně kopat, abychom štolu odvodnili a v novém
vchodu nestála za dešťů voda.
Staří horníci by se asi divili, kdyby
viděli. že jedno z jejich důlních děl v Obřím dole, důl Barbora, opět ožil
hornickou činností. Nepřipravuje se zde těžba nerostných surovin, ani
zde nebude narušovat klid I. ochranné zóny Krkonošského národního
parku těžká stavební technika. To jen členově České speleologické
společnosti "Albeřice" zahájili práce na zpřístupnění štoly Barbora a

části dolu Kovárna. Ručně, jen za použití lopat, krumpáčů, koleček,
palic, majzlíků a klínů na rozlamování velkých balvanů, bude postupně
vyzmáhán vchod do Barbory a v jejím staronovém ústí postaven
portál.
Někdy v roce 1987 se nám do rukou dostaly geologické a důlní
mapy, které vyhotovil národní podnik Geologický průzkum Dubí u
Teplic. Za několik set let se Obřím dole vystřídala řada těžebních
společností a naposled v letech 1952-1959 zmíněný podnik vyrazil
několik kilometrů nových štol. Očekávané ložisko wolframových rud se
naštěstí pro krkonošskou přírodu nalézt nepodařilo, šachty a štoly byly
zavaleny nebo zakryty betonovými deskami. Z důlních map však
vyplývalo, že velká část starých chodeb a dobývek (komoni po
vytěžené rudě) byla zachována a novodobá ražba se stařin (historické
důlní dílo obecně) dotkla pouze minimálně. Z geologických map se
zase dalo vyčíst, že skarnové rudní těleso je prostoupeno několika
vložkami čistých vápenců - mramorů, a v těch by mohly být krasové
dutiny nebo dokonce malé jeskyně.
Od nápadu, znovu otevřít důl, zjistit co se ze starých časů
dochovalo a zda karbonáty jsou skutečně zkrasovělé, byl jen krůček k
vlastní realizaci. V roce 1988 jsme podepsali dohodu o spolupráci se
Správou krkonošského národního parku a Geoindustrií Praha, což byla
nástupnická organizace Geologického průzkumu v Dubí u Teplic.
Dohodu odsouhlasil i báňský úřad a mohlo se začít s průzkumem.
Nejprve jsme však museli prorazit betonovou desku nad ohlubní
šachty Kovárna, osadit masivní uzamykatelný poklop a odstranit z
desky ohromný balvan, který enormně zatěžoval celou konstrukci
uzávěru.
Hned první krůčky v podzemí ukázaly, že v masívu Sněžky se
ukrývá velice zachovalý komplex důlních děl reprezentující hornictví v
Krkonoších zhruba od 16. století do šedesátých let dvacátého století.
Navíc "starci" (tak se říká dřívějším horníkům) způsobem těžby
vytvořili bizarní prostory a skutečně nafárali drobné krasové útvary ve
sněhobílých vložkách mramorů. Vzhledem ke stabilitě stropů v
podzemních prostorách se zrodil nápad, že by bylo možné část důlního
díla upravit a vodit sem exkurze.
V této fázi jsme však činnost v podzemí museli přerušit, protože
Obvodní báňský úřad v Trutnově nám po právu vytkl, že se pouštíme
do prací prováděných bez patřičných povolení a oprávnění. Vypracovat
studii a v návaznosti na ni projekt, kterého se ujal báňský inženýr Ing.
Karel Novotný z Trutnova, nebyl tak veliký problém. Netušili jsme
však, že získání všech potřebných dokumentů a souhlasů všech
účastníků řízení bude trvat tři roky.
Mezi místními obyvateli začaly kolovat "zaručené" zprávy, že
báňsky úřad nás z dolu vyhnal, že Správa krkonošského národního
parku vše zakázala, nebo že vůbec nemáme zájem důl zpřístupnit a

pouze ho chceme zabrat, rabovat minerály a prodávat je za "těžké"
peníze na burzách. Pravda byla pochopitelně úplně jiná. Zpoždění
způsobila především restituce pozemku se vchodem do důlních děl
Kovárna a Barbora, která se nakonec ukázala jako neopodstatněná.
Chvíli trvalo, než se vlastně vyřešilo, komu pozemek patří a teprve
potom mohla být uzavřena smlouva na pozemek s Okresním úřadem v
Trutnově. Potom se konečně věci daly do pohybu a Stavební úřad v
Peci pod Sněžkou vystavil stavební povolení na akci: I. etapa projektu
"Kovárna" zpřístupnění štoly Barbora v Obřím dole.
Na závěr úvodního povídání o Kovárně zatím alespoň ve
stručnosti vysvětlíme, jakým způsobem bude Kovárna zpřístupněna a
k čemu bude sloužit. Vchod do důlního díla bude štolou Barbora, kde
bude obnoveno její ústí a vystavěn kamenný zaklenutý portál. Touto
středověkou štolou necelých 180 cm vysokou vejdou návštěvníci do
téměř vertikálního důlního díla Kovárna. Zde bude v I. etapě zřízen
krátký okruh a z lávek a schodišť bude možné zhlédnout staré
dobývky, dřevěnou výstroj i některé důlní nářadí. Zpět se půjde opět
štolou Barbora. Do budoucna se uvažuje o postupném rozšíření
podzemního okruhu, instalaci atrap historického důlního zařízení a
ukázky dobývání rudy, ale to bychom předbíhali.
Do podzemí budou zájemci o krkonošské podzemí vstupovat v
10-12 ti členných skupinkách a návštěvnický provoz bude z hlediska
ochrany okolní přírody i důlního díla limitován. V praxi to bude
znamenat zajistit si vstup na objednávku, protože denní počet
návštěvníku bude omezen.
Radko Tásler
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz


DOMOVNÍ ODPAD … Zpráva firmy Transport o tom, co se děje
s tříděným odpadem.
Plast - se v současné době se využívá jako stavební drenážní
materiál pro výstavbu další etapy skládky odpadů. Tato
technologie je oficiálně schválena příslušnými orgány státní
zprávy. Po dokončení stavebních prací bude plast zužitkován k
recyklaci tak jako v předešlém období. Konkrétní zpracovatel
bude vybrán na základě nejvýhodnějších podmínek.
Sklo - je odváženo do výkupu skleněných střepů v Náchodě a
dále expedováno přímo na zpracování do skláren.
Papír - je svážen do sběrny papíru nedaleko Trutnova, poté

lisován a odvážen na zpracování do papíren.
Odběratelé druhotných surovin se v průběhu času mění v
souvislosti s podmínkami, které jednotliví odběratelé za
zpracování surovin nabízejí. Zároveň je vyloučeno, že by se
odpad v kontejnerech na tříděný odpad míchal s odpadem
komunálním.
Svozové dny:
Maršov 2 a Rýchorské sídliště - úterý
Svoboda - středa
Žádáme občany, aby svůj odpad dávali na určená místa v
den svozu!


Z PONDĚLNÍ RADY
- Hostem jednání byl předseda finančního výboru pan Josef
Slanina. Byla řešena otázka rekonstrukce Základní školy ve
Svobodě nad Úpou a s tím související způsob financování této
akce. Tak,jak bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města dne
7.1.2003 bude starostka ve spolupráci s finančním výborem
jednat s bankovními ústavy o podmínkách úvěru.
- Rada pověřila starostku jednat se starosty okolních obcí o
koncepci školství v regionu
- Rada se zabývala opět odpadovým hospodařením města - a to
možností přímého odprodeje tříděného odpadu
- Rada si vyžádala na příští jednání seznamy dlužníků
nájemného a plateb za odpady + informaci, jak jsou tyto dluhy
vymáhány.
- Dále byly projednány žádosti o odkoupení pozemků, pronájmy
nebytových prostor, dohody o pracovní činnosti - obsluha
kotelen.
- Příslušní pracovníci MěÚ byli radou pověřeni předložit na příští
jednání návrhy na zvýšení hřbitovních poplatků a poplatků od
čtenářů knihovny



MILOVNÍCI HISTORIE … Zveme vás na II.. ročník přechodu
Jestřebích hor na historických lyžích v historickém oblečení,
které se koná 25. ledna 2003 - start v 17.15 na vlakovém
nádraží v Malých Svatoňovicích. Trasa: Malé Svatoňovice Radvanice - Odolov hospoda U Lotranda.
Program: Soutěže + zábava.
Startovné: 50,- Kč
Informace: pan Prouza - tel. 603 585 166
Předpokládaný konec mezi 15 - 16 hod.



ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Základní školy ve Svobodě nad Úpou se
bude konat v úterý 21.1.2003 od 15 do 17 hodin v hlavní

budově školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9. 1996 do
30.9.1997 se svými zákonnými zástupci.
Rodiče přinesou vyplněný dotazník, který obdrží v mateřské
škole nebo v základní škole, občanský průkaz, rodný list a rodné
číslo dítěte.
Josef Slanina, ředitel školy



FIRMA LUCRACO … uvedla do provozu nové čerpadlo
pohonných hmot ve Svobodě nad Úpou 8. prosince 1995.
Postupně rozšířila své služby o prodej plynu, časopisů,
občerstvení - a otevřela půjčovnu pomůcek pro kutily a
zahrádkáře. Od té doby bez přerušení slouží nejen svobodským
občanům, ale všem návštěvníkům Východních Krkonoš.
majitel firmy Ing. Luboš Kracík i všichni zaměstnanci firmy
LUCRACO přejí svým zákazníkům stálé zdraví a hodně
pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2003.
nahoru - obsah

