Starohamerský

zpravodaj
ČERVEN 2018
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starostka informuje
Vážení spoluobčané,
už jen několik dnů nás dělí od druhé poloviny roku a od konce školního roku.
Nastává čas dovolených a všichni školáci se těší na nejkrásnější období školy, na
prázdniny.
Jako každoročně, i letos, jsme pro Vás v době prázdnin připravili několik akcí.
Doufám, že si z naší nabídky vyberete. Akce jsou určeny všem věkovým
kategoriím.
Přeji Vám všem příjemnou a pohodovou dovolenou a školákům prázdniny plné
zážitků a her.

Starohamerská pouť
V sobotu 14. 7. 2018 proběhne od 14:00 hodin na fotbalovém hřišti na
Samčance tradiční zápas „Svobodní-Ženatí“. Připraveny budou také soutěže pro
děti.
V neděli 15. 7. 2018 proběhne poutní bohoslužba v kostela sv. Jindřicha v 10:30
hodin.
U příležitosti starohamerské pouti Vás v neděli 15. 7. 2018 ve 14:00 hodin
zveme do kulturního domu na Samčance na besedu „O salaších v Beskydech“. O
salaších, zejména na území naší obce, bude povídat Petr Šimeček. Připraveny
jsou fotografie.
Zároveň bude možno zhlédnout film o starohamerském hřbitově „Příběhy
dušičkové“, který byl vysílán v televizi v cyklu „Náš venkov“ v loňském roce a
krátký film natočený o Bílém Kříži.

Beskyd Rallye 2018
Několik let je už pravidlem, že poslední červencová sobota patří krásným
historickým vozidlům. Nejinak tomu bude v sobotu 28. 7. 2018, kdy v rámci 21.
ročníku spanilé jízdy Beskydskou krajinou budou mít její účastníci v čase 17:00
až 18:00 zastávku na parkovišti na Samčance a my si tak budeme moci jejich
s láskou operovávané autíčka prohlédnou zblízka.

Lidé lidem v Beskydech
Další tradiční prázdninovou akcí je setkání občanů obcí Staré Hamry, Bílá,
Klokočov a Korňa na Konečné. Letos se můžete na Konečnou přijít pobavit
v sobotu 4. 8. 2018. Připraven je bohatý program. Soutěže pro děti i dospělé,
tombola. Občerstvení a zábava až do ranních hodin.

Gruň náš šumný jediný
Poslední prázdninovou sobotu tj. 1. 9. 2018 Vás zveme na Gruň, kde proběhne již
třetí ročník starohamerského loučení s prázdninami pořádné pod názvem
„Gruň náš šumný jediný“.
Program letošního ročníku bude obohacen o slavnostní odhalení památníku
věnovaného obětem hor u kostelíku na Gruni. Návrh na vytvoření památníku
vzešel z iniciativy Klubu seniorů Horské služby. Obec Staré Hamry pomohla
organizátorům finančně a Římskokatolická farnost Ostravice umožnila výstavbu
památníku na svém pozemku. Novinkou letošního ročníku je možnost navštívit
skleníky na Bílém Kříži a hospodářství pana Krpeše na Buřance. Těšit se také
můžete na folklórní soubor Grunik. Více informací, rámcový program, najdete
v dalším vydání zpravodaje.
Konec prázdnin neznamená konec akcí pořádaných obcí pro Vás občany. Na
měsíc září připravujeme exkurzi do skleníků na Bílém Kříži a poznávací zájezd.
O prázdninách v naší obci nebudou probíhat pouze akce kulturní, ale obec
zahájila také spoustu stavebních akcí. Většinou se jedná o opravy a rekonstrukce
majetku obce.

Oprava chodníku u silnice I/56 na Samčance
O této opravě jsme Vás již informovali v dubnovém vydání zpravodaje. Stavební
práce na opravách byly zahájeny. Stavbu „Oprava odvodnění za chodníkem podél
silnice I/56 v obci Staré Hamry“ provádí firma B + J stavební, s.r.o. z Ostravice.
Cena díla: 412.848,- Kč včetně DPH. Vše bude financováno z rozpočtu obce.

Odstraňování závad z prohlídek propustů a mostu
Zahájeny byly také práce na odstraňování závad zjištěných při běžné prohlídce
propustů, mostu a lávky provedené v loňském roce. Vyčištěny a opraveny byly
propustky na místních komunikacích na Samčance. Rovněž byly odstraněny
závady zjištěné na mostě na Jamník, kde se však ukázalo, že po odstranění
náletových dřevin je nutné instalovat svodidla.
Nejzávažnější byly závady zjištěné u propustu na cestě na Gruň. Vozovka se zde
začala propadat. Proto již na podzim byly provedeny provizorní zabezpečovací
práce. A letos jsme chtěli opravy dokončit, ale ukázalo se, že problém je
rozsáhlejší. Proto byly práce přerušeny. Hledá se optimální řešení a to i
z hlediska náročnosti na délku trvání oprav, protože je možné, že po dobu
oprav bude nutno vozovku uzavřít.

Stavební práce ve škole a školní kuchyni
O projektu nové větrání ve školní kuchyni jsme Vás již informovali. Stávají stav
vzduchotechniky, nejen že nevyhovuje z hlediska hygieny, ale není ani plně
funkční. Proto byl zpracován projekt „ZŠ ve Starých Hamrech – větrání
kuchyně jídelny“, na který jsme získali o dotaci z programu Podpory a obnovy
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018. Výběrové řízení na dodavatele
bylo ukončeno. Projekt bude realizovat firma SPETECH TECHNOLOGY s.r.o.
z Paskova. Cena díla: 708.681,- Kč včetně DPH. Dotace z MSK ve výši 314.000,Kč. Zbývajících 394.681,- Kč z rozpočtu obce. Práce budou probíhat v době
prázdnin.

Projekt nového odvětrání kuchyně není jediným stavebním projektem, který o
letošních prázdninách bude v budově školy probíhat. Jak Vás již ve zpravodaji
informovala paní ředitelka Mgr. Dana Petriková, získala škola dotaci na projekt
„Jazykové vzdělávání bez bariér“. Celkové náklady na projekt: 1.659.819,Kč, dotace: 1.576.828,05 Kč tj. 95% a zbývajících 5% rozpočtu obce. Součástí
projektu je nejen nové vybavení do počítačové učebny, ale také stavební práce
včetně částečné nové elektroinstalace v učebně s PC.

Při přípravě projektu jsme zjistili, že elektroinstalace v budově ZŠ je zastaralá,
rozvaděč potřebuje výměnu a navíc skutečnost neodpovídá PD elektroinstalace
z r. 1994. Stávající stav je chaotický, něco uděláno bylo, něco ne.
Z uvedených důvodu a dále z důvodu, že ve škole již budou probíhat stavební
práce v souvislosti s počítačovou učebnou, jsme se rozhodli provést současně
celkovou výměnu elektroinstalace včetně nového osvětlení. Na základě
zpracované projektové dokumentace bylo vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele, které ke dni uzávěrky zpravodaje ještě nebylo uzavřeno.

Protože podle projektu jsou náklady na novou elektroinstalaci ve výši cca
700.000,- Kč zastupitelstvo na svém posledním zasedání rozhodlo, že v letošním
roce nebudeme pořizovat nový povrch na hřiště u školy (výběrové řízení bylo
zrušeno), a finanční prostředky (cca 400.000,- Kč) budou použity na novou
elektroinstalaci.
Všechny výše popsané stavební práce a následné malování bude probíhat
během prázdnin. Také musíme vše nejdříve vystěhovat a pak zase uklidit a
připravit na nový školní rok. Budou to náročné 2 měsíce. Radost naopak mají
žáci. Školní rok končí o dva dny dříve. Pro vysvědčení si půjdou už ve středu
27. 6. 2018.
Z důvodu stále se držící vlhkosti v hlavní (staré) části školy jsme se rozhodli
na odvlhčení zdiva použít osmotický elektrofyzikální systém OsmoDry. Zařízení
bude po prázdninách umístěno do budovy školy.

Elektronická úřední deska
Z důvodu nedostatku místa pro stále více požadavků na vyvěšení/zveřejnění
nejrůznějších dokumentů na úřední desku, byla na budovu OÚ instalována
elektronická úřední deska. Elektronická úřední deska je již v provozu. Její
pořízení vedlo k zjednodušení a sjednocení procesu vyvěšování dokumentů.
Celkové náklady na pořízení představují částku necelých 260 000,- Kč včetně
DPH.

Odečty vodoměrů
Připomínáme všem odběratelům vody z obecního vodovodu, že ke konci
měsíce musí proběhnout odečet vodoměrů ve všech domácnostech. Při
nezastižení doma nahlaste stav vodoměru nejpozději do 29. 06. 2018 do 13:00
hodin osobně na obecní úřad nebo na tel. č. 602 205 500, 602 204 969 .

Příprava projektů na rekonstrukci bytu nad školou a zateplení střechy
budovy školy
Na červnové zasedání zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo přípravu projektové
dokumentace na rekonstrukci bytu nad školou. Chtěli bychom nad školou místo
jednoho velkého bytu vystavět dvě bytové jednotky. Po bytech je v obci poptávka.
Evidujeme několik žádostí, které nejsme schopni uspokojit. Obec má pouze 5 bytů
(4 malé v budově obce a 1 velký u školy). Všechny jsou obsazeny. Další dva menší
byty budou určitě pro obec a občany obce přínosem.
V letošní zimě jsme provedli měření v budově školy termokamerou a bylo
zjištěno, že k největším únikům tepla dochází právě střechou. Proto projekt bude
řešit zateplení střechy.

Ze zájezdu důchodců…

Informace praktického lékaře
V období 2. 7. - 12. 7. 2018 ordinuje MUDr. Sýkorová bez sestry. Omezený
provoz. Odběry pouze pro akutní případy.

……. zprávičky ze školy
Za chvíli naposledy zazvoní a žáčkům začnou tolik očekávané prázdniny.
Nastane doba výletů, táborů, koupání, zážitků, hřibů, malin…… prostě doba
užívání.
Zato ve školní budově bude po celé prázdniny panovat čilý pracovní ruch.
V plánu jsou hned tři velké akce. Vybudování zcela nové jazykové učebny a
konektivita školy, nová elektroinstalace včetně osvětlení a vzduchotechnika ve
školní kuchyni. A následně malování, uklízení, stěhování ………. Snad všechny
termíny vyjdou tak, jak je naplánováno, abychom mohli 3.září „otevřít.“
Připravuje se nejen škola, ale i plány na nový školní rok. A ten přinese našim
žáčkům opět něco nového. Díky projektu „Šablony II“ absolvujeme
v následujících dvou letech hned několik projektových dnů. V rámci těchto dnů
bychom rádi navštívili např. prales Mionší, vyzkoušeli si některé z výukových
programů ve Velkém světě techniky v Ostravě nebo třeba navštívili
trampolínové centrum.
Novinkou dále bude výuka informatiky (povinný předmět) vedená ne učiteli, ale
odborníky ICT. Žáci tak budou mít jedinečnou možnost získat vědomosti a
dovednosti v daleko větším rozsahu a kvalitě než doposud.
Myslím, že se máme všichni na co těšit!
Na závěr mi dovolte popřát všem krásnou dovolenou a dětem hodně
zážitků!!!

Mgr. Dana Petriková

Výjezdová jednotka
K dnešnímu dni výjezdová jednotka hasičů obce Staré Hamry zasahovala u 27
události v obcích Staré Hamry a Bílá. Podle typu události se jednalo o 2 požáry,
15 dopravních nehod, 9 technických pomocí, 1 planý poplach.
Z posledních zásahů připomenu dopravní nehodu ve Starých Hamrech dne 9.6,
kdy došlo k těžkým zranění 3 osob. 1 osobu naše jednotka musela vyprostit
z vozidla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Do příjezdu ZZS jsme
poskytovali předlékařskou pomoc všem zraněným. Dne 20.6. jednotka opět
zasahovala u těžké dopravní nehody. Jednalo se o nehodu motorkáře. Ihned po
našem příjezdu jsme museli zahájit resuscitaci motorkáře. Po příjezdu ZZS
předán do jejich péče. U obou těchto závažných dopravních nehod jsme
spolupracovali se Zdravotnickou záchrannou službou, Hasičským záchranným
sborem a Policií ČR.

Požární sport – útoky a TFA ( Toughest Firefighter Alive - nejtvrdší hasič
přežije )
V dubnu jsme pořádali okrskovou hasičskou soutěž v požárním útoku. Na této
soutěži jsme se umístili na 1. místě.
Koncem května bratři Blažkové absolvovali soutěž TFA v hasičské všestrannosti
na rozhledně Sukenická, kterou pořádal Sbor z Velkých Karlovic. Zde se umístili
na 1. a 2. místě celkově.
9.6. jsme se opět účastnili hasičských závodu TFA ve Slavičíně. Martin Blažek se
ve své kategorii umístil na 3 místě. Jeho bratr Michal se umístil na místě 4.
V celkovém pořadí družstev jsme prozatím na 1. místě.
Další závody nás čekají Jarcová, Růžďka, Halenkov, Valašské Klobouky a
Jasenná a mimo Vsáckou ligu ještě Slezská Harta.

SOBOTNÍ PŘEDPOUŤOVÉ ODPOLEDNE

MÍSTO A ČAS
- 14. 7. 2018 ve 14: 00 hod.
- na fotbalovém hřišti na Samčance

PROGRAM A INFO

- utkání SVOBODNÍ x ŽENATÍ
- soutěže pro děti
- občerstvení zajištěno

Benefiční koncert na podporu oprav kostela sv. Jindřicha
V neděli 10. června 2018 se konal v kostele sv. Jindřicha ve Starých Hamrech
benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru AVE arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži. Jeho hlavním cílem, samozřejmě kromě prezentace nádherné
duchovní hudby v průřezu od gregoriánských chorálů až po současnost, bylo
pomoci získat také finanční prostředky na opravu této, na naše beskydské
poměry, vskutku ojedinělé stavby. O jeho výjimečnosti svědčí i skutečnost, že
v roce 2007 byl tento kostel prohlášen Ministerstvem kultury kulturní
památkou. Jen pro zajímavost – výška střechy kostela dosahuje výšky téměř 26
m a samotná výška věže pak úctyhodných 38 m.
Starohamerský kostel sv. Jindřicha byl postaven v letech 1863 - 1866 jako
jednolodní novogotická stavba z neomítaného kvádříkového zdiva
s polygonálně zakončeným presbytářem. Vnější prosté kamenné stěny doplňují
mělké opěráky a průčelí je zakončeno kostelní věží.
Bohužel, tato velkolepá stavba však podobně, jako celá tehdejší obec Staré
Hamry, silně doplatila na výstavbu vodárenské nádrže Šance. Na rozdíl od
celého původního centra tehdejší obce nemusel být kostel, spolu se sousedními
budovami fary a školy, tehdy sice přímo zbourán, umístění těchto staveb,
které tak zůstaly stát na těsné hranici I. hygienického pásma, je však stejně
nakonec odsoudilo k postupnému dožití a pomalé likvidaci. Do všech tří staveb
se po desetiletí prakticky nemohlo nijak investovat ani je smysluplně opravovat
a jejich dnešní tristní stav proto také nyní plně odráží důsledky takto nastavené
politiky. A aby toho nebylo málo, už tak špatné situaci ještě navíc napomohla i
výstavba nové pravobřežní komunikace těsně nad kostelem, jejíž opěrná zeď je
prakticky odvodněna přímo na tyto pozemky s jednotlivými stavbami.
Dnes už je sice situace z hlediska původního rozhodnutí o této pozvolné
likvidaci sice naštěstí úplně jiná, čeho se ale nedostává, jsou finanční
prostředky. A že jde o peníze nemalé.
V letošním roce byl za pomoci Moravskoslezského kraje zpracován projekt na
obnovu krovu a střechy kostela sv. Jindřicha. Odhad potřebné částky na tuto
akci sice není i z důvodů probíhajících jednání o začlenění stanoviska památkářů
k projektu stále ještě definitivní, ale pravděpodobně se bude blížit k téměř 10
miliónům Kč. V rámci realizace projektu by mělo být mimo jiné provedena dílčí
oprava (výměna) napadených a uhnilých prvků krovu hlavní lodě a věže,
impregnace celé konstrukce krovu fungicidně insekticidními přípravky,
kompletní demontáž stávající a položení nové střešní krytiny a nové odvodnění
střechy podokapními žlaby a svody.

Dále by v rámci projektu mělo být provedeno statické zajištění zdiva
ocelovými táhly a helikální výztuží v několika výškových úrovních z důvodů jeho
rozjíždění a celková oprava venkovního, pomalu se rozpadajícího schodiště
(rozebrání a znovupostavení). Rovněž by se měla provést sanace prasklin
průčelní zdi, demontáž a montáž nové ochrany objektu před bleskem a také by
měly být provedeny i nové elektrorozvody v interiéru kostela.

To je samozřejmě jenom začátek. Ve velice špatném stavu jsou také např.
všechna okna, místy s již vypadanými původními kastlíkovými skly nahrazenými
pouhým igelitem, dále bude nutné provést odvodnění pozemku a to ještě
vůbec nebyly zmíněny nutné opravy vlastního vnitřního interiéru, jako je např.
poškozená původní malba nebo sanace napadení dřevěných soch a taktéž
dřevěných konstrukcí oltářů dřevokazným hmyzem apod.
Určitě nemá smysl donekonečna rozebírat, kdo tuto situaci vlastně způsobil a
neustále hledat nějakého konkrétního viníka. Jsou jenom dvě možnosti. Buď
nechat celý objekt napospas osudu, kdy dopadne podobně jako sousední
budova bývalé fary, dnes v soukromém vlastnictví, nebo se tuto stavebně,
historicky a kulturně cennou dominantu obce pokusit společně ještě pozvolna
zachránit. Vždycky, když procházím kolem a vidím množství překvapených a
obdivujících turistů, kteří pokud nesejdou přímo ke kostelu si z pravobřežní
cesty, když projížděli okolo, vlastně ani nemohou uvědomit velikost této stavby,
jsem hrdý na tehdejší starohamerské obyvatele, kteří toto obdivuhodné dílo
dokázali postavit v tak relativně velmi krátkém čase. A bude záležet jen na nás,
jestli se nyní k tomuto odkazu našich předků přihlásíme i my nebo ne.

Samotný koncert školního pěveckého sboru AVE začal krátce po 15 hod. a
byl vynikající po všech stránkách. Sbormistr Dr. Michael Korbička ukázal, že to
se studenty arcibiskupského gymnázia v Kroměříži opravdu umí. Slyšeli jsme
nejen zpěv smíšeného sboru děvčat a chlapců, ale i hru na různé hudební
nástroje. Obzvláště trubka s melodií Ave Maria se v nádherné akustice
starohamerského kostela nádherně vyjímala a zasáhla určitě nitro mnohých
posluchačů.
I když počasí bylo trochu deštivé, o to více vynikla atmosféra kostela při
zapálených svících. Také nebe občas zaburácelo, a tak se spojilo s obrovským
potleskem publika. Škoda jen, že domácích přišlo na tuto akci málo - když už
kultura jezdí za nimi na Hamry...

Výtěžek koncertu byl spočítán na 16 070 Kč, všem dárcům srdečné DÍKY!
Poděkování patří také hlavnímu organizátorovi koncertu p. Radimu Valáškovi,
lékárníkovi z Ostravice.
A pokud jste náhodou nestihli červnový koncert v kostele, můžete rádi přijít na
pouťovou bohoslužbu 15. července v 10.30 h, při které přislíbil účast Rožnovský
chrámový sbor.
Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat za všechny naše farníky
našemu faráři ThDr. Jaroslawu Markovi Foltovi za jeho obětavý a poctivý
přístup, který z farnosti Ostravice, pod kterou obec Staré Hamry spadá, odchází
do farnosti Hodslavice. Na Ostravici, do Starých Hamrů a Bílé nastoupil v roce
2005 a působil zde tak plných 13 let.
Za všechny farníky ze St. Hamer Ivo Martykán

Forenzní značení jízdních kol
Během měsíce června probíhalo další forenzní značení jízdních kol v rámci
našeho Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. V měsíci červnu proběhlo značení
ve zbývajících 7 obcích a označilo se v obci Kunčice p. O. 20 kol, v Metylovicích
30, v druhém termínu ve Frýdlantu n. O. 16, v Pržně 19 kol, v Čeladné 21, ve
Starých Hamrech 1, v Bílé 3 jízdní kola. Tímto letošní projekt skončil. Celkem se
označilo 282 jízdních kol. Zájem o označení jízdních kol byl výrazně nižší než
v loňském roce, ale i přesto byl projekt úspěšný a občané měli zájem ochránit
svůj majetek touto formou prevence. Projekt připravilo a financovalo Zájmové
sdružení Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci s partnerem projektu Městskou
policií Frýdek-Místek a za finanční podpory Ministerstva vnitra.
Ing. B. Manďáková Radová

Důležitá informace:

Skupina ČEZ DISTRIBUCE požádala o informování obyvatel.
Text dopisu:
Jelikož v poslední době se stále častěji setkávají s případy, kdy se někteří jedinci
vydávají za jejich zaměstnance a lstivým způsobem klienty obelhávají s cílem
získat vlastní prospěch, rádi bychom Vás požádali o pomoc při informování
obyvatel Vašich municipalit s naším postupem a ochránili tak Vaše obyvatele
před praktikami těchto lidí.
Jako distributor elektrické energie nevybíráme žádnou hotovost,
nepotřebujeme od klientů na místě předkládat žádné doklady. Do objektů či na
nemovitosti vstupují naši zaměstnanci jen k účelům definovaných
v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize našeho zařízení, odečtu
elektroměrů apod. Naši zaměstnanci u sebe vždy mají služební průkaz
s fotografií a jeho identitu lze ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860.
V této souvislosti jsme byli také požádáni jedním z obchodníků, zda bychom
Vám nepředali materiál, který slouží jako důležitá informace obyvatelům obcí a
měst před neseriózními praktikami některých obchodníků s elektrickou energií.
Tento materiál je k dispozici na obci.

Plánované kulturní akce v červenci a srpnu
05. července : Poutní bohoslužba na Hlavaté
14. července : Sobotní předpouťové odpoledne
15. července : Poutní bohoslužba ve Starých Hamrech
15. července : Beseda „O salaších v Beskydech“
22. července : Poutní bohoslužba na Bílé
28. července : zastávka Beskyd Rallye
04. srpna : tradiční setkání na Konečné
01. září : Starohamerské loučení s prázdninami na Gruni

Poděkování
Rády by jsme poděkovaly panu Pavlu Šlosarčíkovi, který byl tak ochotný a
upravil lavičku umístěnou před poštou na Samčance tak, aby lépe vyhovovala
důchodcům.
Seniorky

Inzerce
Hledáme výpomoc s pečováním o maminku ve Starých Hamrech. Odměna 80,-Kč /1 hod.
Jakub Masný – tel. 605 263 190

Přehled bohoslužeb v červenci 2018
Staré Hamry
01.07.2018 11:30
08.07.2018 11.30
15.07.2018 10.30 pouť
29.07.2018 11.30

Gruň
01.07.2018
08.07.2018
22.07.2018
29.07.2018

Bílá
01.07.2018 10:30
08.07.2018 10:30
22.07.2018 10:30 pouť

Bílá-Hlavatá
05.07.2018 10:30
pouť

16:30
16:30
16:30
16:30

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci červenci 2018 oslaví své životní jubileum :
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní

LUDĚK ČERVENKA
JINDŘICH HUSER
LUDMILA REMEŠOVÁ
MARIE VELIČKOVÁ
ANNA KUBALOVÁ
MARIE ZAJÍCOVÁ

55 let
65 let
65 let
75 let
85 let
94 let

Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví !

ÚMRTÍ
Dne 07. 06. 2018 zemřel ve věku 81 let pan Viktor Mikulášek.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem sousedům, přátelům, příbuzným na účasti pohřbu mého
manžela pana Viktora Mikuláška.
Manželka s rodinou
Děkujeme všem příbuzným, sousedům, přátelům a známým, kteří se přišli
rozloučit s paní Marií Huserovou.
Jindřich Huser

Senioři na poutním místě Cvilín…

www.stare-hamry.cz
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