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POZVÁNKA NA OKRSKOVOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
Rádi bychom Vás pozvali na Okrskovou soutěž v požárním sportu, která se
uskuteční 21.května 2022 ve Vendolí. Utkají se zde týmy z celého okrsku.
Budeme se těšit.

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
se uskuteční v pondělí dne 25. 5. 2022. Tímto zveme
všechny zájemce do naší malotřídní školky rodinného typu.
Školka byla nedávno dovybavena novým nábytkem i didaktickými pomůckami. Třídy jsou prostorné a krásně prosvětlené. Hodně se u nás zpívá, experimentuje, využíváme
tradiční i moderní metody a formy práce. Školka na vesnici
nám umožňuje trávit hodně času v přírodě.
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Vážení spoluobčané,
naposledy jsem psal ve svém příspěvku, že nás čeká náročný rok 2022, a už je to tady. To, co se stalo na
Ukrajině a dosud trvá, je doslova hrozné. Věřme, že vše brzo skončí a nebude se lidem dále ubližovat.
Nikdy by mne ani ve snu nenapadlo, že se toto může vůbec stát. Je to zrůdná realita a vše odnesou jenom
nevinní lidé.
Do naší obce přišli v polovině března první utečenci z Ukrajiny, přesněji z Charkova. Našli svůj azyl u
farnosti, která je ubytovala ve svém penzionu. Naše obec zorganizovala humanitární sbírku ve spolupráci
s Pardubickým krajem. Všechny věci, které se v daném termínu vybraly, jsme odvezli do humanitárního
skladu v České Třebové. Další, ještě později našimi občany darované předměty, se předaly farnosti pro
aktuální potřeby lidí přicházejících z Ukrajiny do naší obce.
Děkuji všem, kteří poskytli věci do této dobročinné sbírky a pomohli s organizací a jejím převozem. Projevili jste velkou vůli solidarity a lidskosti. Spolupracovali jsme v této věci i s Charitou Svitavy, kde jsme
dostali potraviny a hygienické potřeby. Dále postupujeme dle pokynů Pardubického kraje a ministerstev,
jak daná situace vyžaduje.
K poslednímu dubnu končí v prostorách prodejny potravin nájem společnosti Rosa Market s.r.o. Bohužel
až v polovině března jsem se dozvěděl, že prodavačky dostaly výpovědi k poslednímu dubnu. Zamrzelo mne takovéto chování od společnosti Rosa Market, že nás včas neinformovala a že svou činností v
obci končí. Ihned jsem v této věci začal jednat s dalšími potenciálními provozovateli. Prvně jsem oslovil
společnost COOP, kde nám po týdnu sdělili, že nemají zájem. Oslovil jsem také společnost Hruška, ale
zatím od nich nemáme odpověď. Dále jsem jednal se společností Konzum, kde čekáme, jak se rozhodnou.
Obchod chci v obci rozhodně zachovat a dělám pro to vše, co je nyní možné.
Rád bych poděkoval velice těm, kdo pomohli s úklidem naší obce a reagovali na moji výzvu. Vážím si
toho.
Pardubický kraj nám jako obci poskytne finanční podporu z programu POV 2022 – podpora komunálních traktorů ve výši 200 tis. Kč na pořízení malého komunálního traktoru s příslušenstvím. Traktor bude
sloužit nejen pro zimní údržbu chodníků, pořízen bude i zametací kartáč, který využijeme hlavně na
zadní cesty, a malý vlek. K tomuto traktoru lze dokoupit mnoho dalších komponentů. Máme vybraný typ
značky Kubota, který jsem osobně i s panem Augustou – radním, vyzkoušel ve specializované prodejně v
Sebranicích u Litomyšle. Celkem Pardubický kraj v tomto projektu podpoří 27 obcí.
Na čp.140 probíhají práce dle časového harmonogramu. Bylo nutné udělat i některé věci navíc, jelikož
se při demontáži zjistilo, že původní vata je zplihlá, plesnivá a někde ve velkých částech dokonce nebyla
vůbec. Zde se původní minerální vata a její zbytky nahradily pro zateplení podkroví novou aplikací pěny
o výšce 25 cm. Tímto bude zaizolováno velmi kvalitně celé podkroví. Nájemníci to jistě ocení nejen při
nákladech za vytápění. Sami všichni víte, jak je to dnes s náklady a cenami za vytápění.
V kulturním domě na sále probíhají práce na rekonstrukci podlahy. Odstraňují se staré parkety a nahrazují
se novými. Práci provádí pan Pavel Hartl z Koclířova. Sál se také nechal v průběhu rekonstrukce vymalovat, aby nedošlo k poškození nové podlahy.
Čekáme, zda bude schválena dotace na opravu místních komunikací od MMR ČR a v jaké výši . Pracuji i
s variantou, že bychom opravili část komunikací, na kterou dosáhneme z vlastních peněz.
Obec Koclířov je zřizovatelem naší ZŠ a MŠ a mne osobně velmi záleží na tom, aby vše fungovalo, jak
má. Nejsem tím, kdo chce naši školu zavřít, i když se bohužel takové informace dozvídám. Sám pracuji s
dětmi a mládeží více než 10 let a stále mne to baví.
Milí rodiče, mrzí mne, že děti přihlašujete do škol ve Svitavách a přitom tady máme krásnou zrekonstruovanou budovu školy a i volnou kapacitu pro žáky. Ve škole je kapacita 60 dětí a máme jich 25. V MŠ
máme kapacitu 37 a máme jich… Je to veliká škoda. Během posledních tří let ubylo ze ZŠ a MŠ 21 dětí.
Proč? Může za to starosta? Víte, že tím přicházíme jako obec i o peníze z daní? Pokud je to na žáka 15 tis.
Kč krát těch 21 žáků, tak už je to částka cca 300 tis. Kč a to už jsou velké peníze. Ročně investujeme do
školy nemalé peníze. Letos v červnu budeme muset opravit „nevhodně zrekonstruovanou“ střechu na budově školy, která proběhla v roce 2011. Oprava bude stát zhruba 500 tis. Kč. Na provoz školy jde dalších
650 tis. Kč (energie, uhlí, voda, drobné opravy do 50 tis. Kč apod.).
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Stále se také řeší výše částky za oběd pro cizí strávníky, kde také určitě chceme tuto službu pro naše občany zachovat. Obědy pro cizí strávníky tvoří více než 60 % z celkového objemu vydaných jídel a pomáhají
udržet chod, provoz a náklady celé školní jídelny a zachování pracovních míst pro naše občany.
Rád se s Vámi se všemi potkám na kulturních akcích, které máme letos naplánovány.
Přeji jen hezké dny plné sluníčka a míru.

OKÉNKO Z FARNOSTI A ČM FATIMY - VELIKONOCE BEZ ROUŠEK
A S HOSTY Z UKRAJINY
Radostné prožití velikonočních svátků Kristova vzkříšení mohlo všude probíhat již bez roušek a všech
omezení. Současně však přišla nová, nečekaná tížívá situace války na Ukrajině. Všichni se snažíme být
nápomocni potřebným a jsme rádi, že jsme mohli pomoci také.
Samotná slavnost vzkříšení Krista probíhala se všemi hosty z Ukrajiny a mnohými účastníky celého
Velikonočního Tridua i s velmi dojemným obřadem obnovy sv. křtu každého z přítomných a slavnostním
zakončením a zpěvem ukrajinské i naší národní hymny.
Společnými silami jsme zprovoznili opět hlavní sály naší restaurace, které se zaplnili účastníky vigilie
Vzkříšení a díky paní Prchalové a kolektivu Restaurace kulturní dům jsme mohli prožít velmi milé a
vzácné společenství. Jedna z ukrajinských dívek si od naší Hanky půjčila harmoniku a radostné veselí dostalo i tento rozměr. Jsme vděčni také za každého z našich farníků a také občanů, kteří se osobně účastnili.
Tato událost se díky novinářům dostala také na hlavní stránku zpráv celostátního týdeníku našich novin.
Naši potřební hosté z Ukrajiny nyní obývají deset našich pokojů a mají k dispozici pro sebe celou restauraci. Navíc jsme schopni, i když již v méně komfortních podmínkách, přijmout další, bude-li to nutné.
Nyní hledáme všechny dostupné způsoby k zapojení malých dětí – v naší mateřské škole – a také starších
děvčat. Nikdo však zatím nedovede říci, jak se bude situace na Ukrajině vyvíjet a zda se budou moci a
chtít naši hosté vrátit domů. Děkujeme také panu starostovi a všem, kdo jakkoliv pomohli a – dá-li Pán –
ještě pomohou. Pomoc potřebným má své fáze a v každé z nich je potřebné rozumně u účinně pomoci.
Pavel Dokládal

Květen - měsíc panny marie
Českomoravská Fatima jako mariánské poutní místo připravuje na letošní květen několik akcí. Kromě
hlavního programu víkendu 6. – 8. května 2022 s již 319. první sobotou s hlavním hostem teologem,
mariologem P. PhDr. ThLic. Štěpánem M. Filipem Th.D. OP. Květnový měsíc zahájíme v neděli 1. 5. pěší
poutí na Hřebeč do kostela sv. Josefa. Vycházíme od farního kostela ve 14.30 h. Na Hřebči bude mše sv. s
modlitbami za naše rodiny a farnost v 16.30 h. Pravidelná bohoslužba 3. sobotu zde bude 21. 5. v 16.30 h.
Hlavní fatimský den 13. května je dnem 105. výročí prvního zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě.
Již v březnu byly biskupem Janem Vokálem zahájeny přípravné práce na stavbě přesné kopie kaple zjevení Capelinha z Cova d´Iria, o jejíž stavbě právě v ČR rozhodla Církev ve světě pro oblast zemí východní
Evropy, kam patří právě také Ukrajina. Březnové zasvěcení Ruska a modlitba za Ukrajinu pod vedením
papeže Františka ve spojení se všemi biskupy světa rovněž měly základ právě v událostech pocházejících
z Fatimy. V Koclířově je nejen připomínáme, ale také naplňujeme v celém jejím významu.
I nedávná přítomnost kardinála Dominika Duky v Koclířově, následně našeho biskupa Jana Vokála a na
počátku dubna i představitele ČBK pro církevní hnutí a komunity biskupa českobudějovického Vlastimila
Kročila byla nejen oceněním služby a poslání našeho otce Pavla, který je již více jak 25 let také farářem v
naší farnosti Koclířov, ale i povzbuzením pro nás, kteří často s vypětím sil zvládáme úkoly spojené s naší
službou.
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Vzorem obětavosti je naše neúnavná Drahuška, která za každého počasí dokáže nejen na trzích ve Svitavách, ale také v naší obci přinášet také k vám domů výrobky našich cukrářek, Petry a Hanky. Děkujeme
všem za pomoc a společenství.
Uprostřed měsíce května se opět po 3 letech vydáváme do Medžugorje, mimořádného poutního místa v
Bosně a Hercegovině. A také v rodné obci arcibiskupa Karla Otčenáška, v Českém Meziříčí, budeme při
odhalení jeho pamětní desky. Před hlavní budovou Fatimy, u památníku Anděla míru ČR je možné zhlédnout stálou exteriérovou výstavu zachycující jeho život. 25. květen je dnem, kdy si připomínáme výročí
nalezení ostatků sv. Filomény. Při mši sv. v 18 hod. ve farním kostele budou požehnány atributy (olej,
voda, šňůrky, apod.) a bude možné se připojit k obnovenému bratrstvu sv. Filomény. Modlitba u sv. Filomény je každé úterý ve 13.30 hod. Můžete se připojit osobně, anebo předat váš úmysl, na který budeme
pamatovat.
V červnu nás kromě 1. soboty čeká velké setkání katolické diecézní charity u příležitosti 30. výročí jejího
založení, a to v pátek 3. 6. V pátek 10. 6. zveme na program Noci kostelů. Program bude ještě upřesněn.
Slavnost Božího Těla připadá letos na neděli 19. 6. a slavnostní zakončení Roku rodiny proběhne v závěru června. Letošní farní pouť bude o víkendu 6. – 7. 8. Přeji vám všem požehnané jarní dny.

Hanka Frančáková
Pořad bohoslužeb najdete vždy podrobně na www.cm-fatima.cz. Podařilo se nám rozšířit trvale nedělní bohoslužby. Hlavní, jako vždy každou neděli, v 9 hod. a navíc také každou neděli v 11 hod. Pro nás
křesťany platí zvlášť právě 3. Boží přikázání – proto nám tyto možnosti hodně pomáhají, a navíc vždy je s
námi naše schola a po mši sv. pozvání do cukrárny, kde často můžeme prožít hezké chvíle i společenství.
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Jubilanti
Květen:
Strnadová Jana
Švancarová Ludmila
Oršuliaková Božena
Vodehnalová Martina
Prokop Ivo
Vodehnal Oldřich
Angelová Marie
Petková Pavla
Nováková Drahoslava
Přibylová Marie
Hubinková Jaroslava

Červen:
Fischerová Emília
Čuhelová Ivana
Morawetz Oldřiška
Pirkl Martin
Vodehnalová Eliška
Stejskalová Chrisula
Gruberová Marie
Konečný Antonín
Konopáčová Irena
Furiková Zdenka
Pražáková Krystyna
Koubková Elena
Dítětová Marie
Jež Pavel
Groulíková Věra

Z činnosti SPOZu
V měsíci březnu a dubnu oslavili kulaté narozeniny tito naši spoluobčané: Sklenaříková Jarmila st., Dudová Anežka, Drápelová Ludmila, Kysílko Bohumil, Motyčáková Marie, Křivý Stanislav, Dítětová
Růžena a Poršová Anna.
Všem oslavencům přejeme ještě jednou hodně zdraví a životní pohody.

Svátek matek
Tak jak v předchozích letech, i letos budeme přát maminkám k jejich svátku. V sobotu 7. 5. budou členky
SPOZu předávat kytičku maminkám starším 70 let.

Z činnosti SPOZu
V sobotu 26. 2. 2022 bylo v rámci pravidelného vítání občánků zapsáno do pamětní knihy osm dětí, a to
Radek Hořovský, Ladislav Rývora, Eva Vráblíková, Sofie Tesařová, Ondřej Strnad, Miroslav Kopecký, Zuzana Hazdová a Metoděj Kolda.
Starosta Jiří Tesař popřál přítomným rodičům a jejich dětem pevné zdraví, štěstí a hodně radosti. Součástí
slavnostního dopoledne byl i pěkný program, o který se postaraly děti z MŠ a ZŠ a také Schola Fatima.
Naše nejmenší zlatíčka obdržela jako upomínku na tento den peněžní dar, hračku a maminky květiny.
Rodiče převzali z tohoto významného dne CD s krásnými fotkami, které nafotila Laďka Peštová.
Moc děkujeme.
Členky SPOZu
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Sportovní klub FC Koclířov, z. s.
Začala nám jarní část soutěží a rádi bychom Vás seznámili s tím, co se děje. V zimní pauze k nám přišli dva hráči z Boršova a jeden ze Svitav. Odešel nám brankář do Vendolí a jeden hráč do M. Třebové.
Absolvovali jsme docela dobrou zimní přípravu, odehráli jsme celkem čtyři přípravná utkání, tým si sedl,
kluci chtějí hrát a pochvalují si pohodu v kabině i na hřišti. V soutěži mužů jsme odehráli tři utkání. První
zápas jsme doma porazili Sebranice 3:2. V druhém zápasu jsme podlehli v M. Trnávce 5:0 a 9. dubna
jsme nešťastně prohráli doma zápas se St. Městem 3:2. Budeme chtít ukázat, že máme v sobě potenciál a
budou dobré výsledky.
V žácích jsme začali doma s Opatovem prohrou 7:0 a týden na to v Litomyšli, kde jsme schytali debakl
20:1. Řešíme post brankáře, ale bohužel nám vždy chytá ten, kdo má odvahu. Věřím, že se to zlepší, ale
hlavní je, že děti sportují a hrají.
V létě plánujeme udělat opět tradiční týdenní letní soustředění. Děti a mládež se na to ptají a budeme jim
chtít toto umožnit. Děkujeme všem za podporu a těšíme se na spolupráci s Vámi.
Jiří Tesař, předseda spolku

Přednosti malotřídní školy
Vážení rodiče, vážení občané!
Poslední měsíce školního roku 2021/2022 utíkají, za chvíli tu máme prázdniny a po nich, jaké překvapení,
další školní rok. Proto bychom Vám všem, nejen rodičům příštích prvňáčků, rádi přiblížili výhody naší
malotřídní školy. Co všechno je možné podnikat, když se žákům v malém kolektivu můžeme individuálně
věnovat.
Ústup covidu umožnil naplno rozjet projektové dny, kdy jsou všechny vyučovací hodiny zaměřeny k vybranému tématu a žáci k tomuto tématu tvoří své projekty podle vlastních představ. Tomu distanční výuka
příliš nepřála, tak jako společným akcím.
V únoru už si ale děti ve škole užily masopustní karneval, který se díky jejich kreativitě velmi vydařil.
Tradičně na slavnosti Vítání občánků recitovalo a zpívalo několik dětí ze ZŠ i MŠ. Jejich poctivou přípravu odměnil potlesk přítomných.
Od března je každé pondělí věnováno plaveckému výcviku ve Svitavách. Mimo pravidelných návštěv
knihovny v Koclířově jsme s dětmi v rámci „Měsíce knihy“ zavítali i do knihovny ve Svitavách, kde pro
ně byla připravena čtená ukázka knihy. Po prohlídce všech částí knihovny skončily děti v dětském oddělení při hrách.
Jindy byly děti nadšené z divadelního představení „Hra na hledanou“, na které jsme si pro změnu zajeli
do Moravské Třebové.
Ještě v březnu jsme uspořádali Den otevřených dveří. Zklamáním byla nízká účast. Nejen rodičům žáků,
ale všem občanům nabízíme možnost seznámit se s prostředím školy, být součástí běžné výuky, vidět,
jak se využívají moderní výukové pomůcky, například interaktivní tabule. Doufáme, že příště bude účast
hojnější.
Duben začal aprílově „Dnem naruby“. Z dětí se stali učitelé, z učitelů žáci. Všechny děti se s nadšením
zapojily, a protože se na své vyučování pečlivě a svědomitě připravily, zhostily se své role učitele na výbornou. Výměna rolí pro ně byla velkou zkušeností.
Příprava na Velikonoce začala výzdobou školy a tradičním pečením perníčků. Vykrajování, pečení a
zdobení, to jsou činnosti, pro které je menší kolektiv malotřídky ideální. Před velikonočními prázdninami
proběhlo projektové vyučování na téma Velikonoce, zakončené „Pohádkovou nocí“ s přespáním ve škole.
Děti přišly v kostýmech pohádkových postav a až do ulehnutí šly z jedné zábavné akce do druhé.
Ke konci dubna čeká děti projektový den ke Dni Země a to je téma, které jim dovolí popustit uzdu fantazii.
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Co máme připraveno na květen a červen?
Navštívíme dopravní hřiště ve Svitavách, ideální pro tak potřebnou dopravní výchovu našich dětí.
Už dnes se těšíme na projektové vyučování mimo školu s přenocováním, které se uskuteční v Boršově.
Tématy budou environmentální výchova, lesní pedagogika a výcvik psů.
Velice důležitý bude v naší škole projektový den na téma základů první pomoci.
Konec školního roku uzavřeme návštěvou Javoříčských jeskyní, které jsou součástí výletu na hrad Bouzov, kde je pro nás připravena prohlídka i s programem pro děti.
Děti se na všech akcích chovají ukázněně, a tak je za jejich vzorné chování musíme pochválit. Je radost s
nimi pracovat a doufáme, že příští rok bude necovidový a my si s dětmi všechny společné akce užijeme.
Když už chválíme děti, musíme pochválit i rodiče za vyplnění dotazníků, ve kterých jsme se setkali především s pozitivními ohlasy. Velmi si toho vážíme a všem rodičům děkujeme za spolupráci se školou.
S přáním pevného zdraví za kolektiv ZŠ
Bc. Věra Maloňová
Mgr. Anna Oubrechtová

Jaro ve školce
V únoru jsme navštívili s dětmi místní hasičskou zbrojnici. Martin Štoudek popovídal dětem o hasičském
povolání a ukázal nám jejich vybavení a techniku. Dětem se program moc líbil. Děkujeme tímto našim
dobrovolným hasičům.
Začátkem března jsme se jeli vydovádět do zábavného centra pro děti Rarášku do Svitav. Děti skákaly na
trampolíně, prolézaly průlezky s překážkami, „koupaly“ se v bazénu s míčky, projely se na odrážedlech
apod.
V dubnu jsme zahájili plavecký výcvik v krytém bazénu ve Svitavách.
12. 4. 2022 se konal v naší školce Den otevřených dveří. Rádi jsme přivítali rodiče se svými malými
dětmi a ukázali jim naši krásnou školku. Děti si pohrály a měly možnost ochutnat spousty dobrot připravených našimi kuchařkami a učitelkami.
Těšíme se z příchodu jarního počasí. Při vycházkách pozorujeme první jarní kytičky, zvířátka a další změny v přírodě. Mimo školní zahradu navštěvujeme s dětmi také multifunkční a obecní hřiště.

DIVADLO KLAUNIKA NAVŠTÍVILO NAŠI OBEC
Ve stejný den, jako byl úklid obce, se uskutečnilo divadelní představení „ POHÁDKY V HANTECU“ z
Divadla Klaunika v Brně.
Představení letos navštívilo cca 50 diváků a dle jejich reakcí bylo velmi zdařilé. Tato téměř stejná sestava
již v obci hrála v roce 2017.
Určitě budeme v této tradici pokračovat a budeme rádi když i Vy.
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AKCE „Ukliďme si svoji obec“
O příjemně slunečné březnové sobotě se sešlo několik dobrovolníků, kteří se vydali na obcí Koclířov
pořádaný jarní úklid obce a přibalili s sebou i rukavice a pytle na odpadky.
Počasí přálo a práce šla rychle od ruky. Šlo se ve dvou skupinách, kdy se nasbíralo na 2 přívěsné vozíky
cca 20 pytlů plastů a spousta skleněných lahví. Odměnou všem pak bylo pohoštění výborným gulášem u
Prchalových v restauraci.
Všem bychom tímto chtěli moc poděkovat, že pomohli jarní přírodě probudit se zase o něco veseleji a s
příslibem dalších úklidových akcí se budeme těšit na další užitečné setkání.

č. 5-6/2022

KOCLÍŘOVSKÝ ZPRAVODAJ

stránka 9

Vážení spoluobčané, příznivci jezdeckého sportu
Jezdecký klub Milan Beneš Koclířov, z.s. zaznamenal v loňském roce několik úspěchů. Ať už to bylo 3.
místo Radky Synkové a A Cruyffa na Finále Zlaté podkovy nebo účast Lucinky Oubrechtové a Simonky
Paclíkové na jízdě zručnosti a prvním křížkovém parkuru. Na naše jezdce jsme právoplatně hrdí a jsme
zvědaví, jaké výsledky přinese letošní rok.
A Cruyff letos oslavil 18. narozeniny a čeká ho pravděpodobně poslední závodní sezona. Nyní se s Radkou připravuje na všestrannost do Přeštěnic na soutěž CNC ** (15. – 17. 4. 2022), kde se budou snažit
vybojovat další z kvalifikací na MČR a Finále Zlaté podkovy.
A přinášíme i pár novinek. Náš klub bude nově reprezentovat také sedmiletý Espoir De L‘ Oasis, anglický polokrevník, kterého bude Radka Synková připravovat do soutěží všestrannosti. Společně absolvovali
parkurové závody, kde v první soutěži do 60 cm zajeli čistou jízdu a v soutěži 70/80 cm inkasovali 4 tr.
b. za shození překážky. Novou členkou se stala Lucie Maturová, která v předešlých letech absolvovala
několik parkurů a soutěží všestrannosti s výbornými výsledky. Do soutěží všestrannosti bude připravovat
dva koně – devítiletého Daniela Zorro a devítiletého Nima. Svou letošní sezonu zahájí s Danielem na
parkurech na Suché u Litomyšle (16. 4. 2022) a oba koně pak provede všestranností v Těšánkách, která
proběhne 30. 4. – 1. 5. 2022.
Informace ze závodů, fotky a videa můžete také vidět na našem facebookovém profilu – JK Milan Beneš
Koclířov z.s.
Rádi bychom poděkovali Obci Koclířov za finanční podporu v letošním roce.
Tým JK Milan Beneš Koclířov
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Co pro Vás můžeme udělat?
Zprostředkováváme
prodeje a pronájmy nemovitostí.
Připravujeme odhady pro dědictví,
pro vyrovnání majetku
nebo tržní ocenění.
Zajišťujeme právní servis
v souvislosti s převodem nemovitostí.
Poskytujeme poradenství zdarma
z oblasti realit.
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