Slovo starosty
Milí čtenáři, máme krátce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Výsledky hlasování
v naší obci vám přinášíme dále ve zpravodaji. Pomalu si
zvykáme na nové složení poslanecké sněmovny. Někdo je
nadšený a jiný zklamaný. Jsou to pocity doprovázející každé volby a je přirozené, že je jeden volič spokojený a druhý se s konečným výsledkem musí smiřovat déle. Ať tak či
tak, důležité je, že volby proběhly a jsou již za námi. Vždyť
volební kampaň tentokrát trvala rekordně dlouho, neboť
pan prezident oznámil termín jejich konání již těsně před
koncem roku 2020 a od té chvíle se předvolební mašinérie rozeběhla na plné obrátky. Koalice, opozice, programy,
plakáty, billboardy, sliby, strašení, kauzy, debaty, letáky, odhady, ankety, průzkumy, kampaně a bůhvíco ještě bylo naším denním chlebem, jímž nás krmila média. V jednu chvíli
jsem se skoro začal bát otevřít ledničku, aby z ní náhodou
nevypadl nějaký na kusy roztrhaný kandidát do sněmovny.
Přiznám se, že pro mě bylo utrpením sledování politického
hašteření, které se přeneslo všemocným internetem přes
sociální sítě nejen na pracoviště, ale i do vesnických hospod, kde se pohádali příznivci jednoho tábora s přívrženci
toho druhého. Bohužel se volební boj v mnoha případech
rozhořel i v rodinách, kde napáchal škody nejhorší, jejichž
zhojení může trvat velice dlouho. Vážně jsem moc rád, že je
konečně po volbách a až pominou i jejich dozvuky a mediální prostor se vyčistí, budeme se moci opět soustředit na
náš každodenní život, na což se velmi těším.
Vážení čtenáři, přestože může být z výsledku voleb v naší
obci kdekdo v rozpacích, chci poděkovat všem 169 voličům, kteří využili své právo a k volbám dorazili. Lidem, jež
jsou nyní rozmrzelí, přeji, aby je bolehlav přešel co nejdříve. Voličům, skákajícím radostí do vzduchu, přeji, aby jim
optimizmus vydržel co nejdéle. Prosím, mějme však všichni
na paměti, že ani sebelepší vláda nám tady ráj na zemi nevykouzlí. Změny ve společnosti probíhají pozvolna a neudělají se sami. Nebuďme tedy zklamaní, když od zítřka
nebude svět sluncem zalitý. Tak trochu to totiž záleží i na
nás samotných.
		S pozdravem
		
Milan Götz, starosta obce

Říjen 2021 / 4. číslo / 10. ročník

Vítání občánků
Sobota 2. října se v naší obci nesla ve slavnostním duchu. Na sále našeho
Kulturního domu jsme totiž vítali nové občánky. A protože se tato pro
obec významná událost uskutečnila kvůli protiepidemickým opatřením
s jednoletou přestávkou, byly prostory sálu naplněné dětskou roztomilostí až k prasknutí.
Pan starosta společně s členkami sboru pro občanské záležitosti přivítal celkem 10 dětí, šest holčiček a čtyři chlapečky z loňského i letošního
roku. Po slavnostním projevu předvedly přítomným rodičům a hostům
krásné i dojemné kulturní vystoupení děti z mateřské školky. Tímto děkujeme nejen jim, ale i paním učitelkám, jež zdařilou kulturní vložku vymyslely a s dětmi nacvičily.
My z tohoto místa ještě jednou rodičům vítaných dětí ze srdce přejeme
při výchově svých ratolestí hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti
a lásky. Ať jim jejich děti vzkvétají, dělají jim radost a vyvíjí se v poctivé a čestné bytosti. Našim novým občánkům současně všichni přejeme
mnoho radosti ze života a dny prosluněné štěstím, prožité v láskyplném
prostředí. Příjemnou a místy veselou odpolední atmosféru slavnostního
vítání občánků pro nás na fotografiích zachytil Petr Bíma.
(Zpráva pro rodiče - fotografie v elektronické podobě jsou po domluvě
k dispozici na obecním úřadě).
SPOZ

Prvňáčci
Ve středu 1. září se opět otevřely dveře naší základní školy. Zahájení
nového školního roku však proběhlo mimo její zdi, a to na školní
zahradě pod vzrostlou třešní. Zde se tradičně začátkem září, je-li
hezké počasí, schází paní učitelky se svými žáčky a jejich rodiči
a společně vítají ve škole nové prvňáčky. Ne jinak tomu bylo i letos. Za slunného rána se na lavičku pod třešní usadili tři noví žáčci,

kteří se postupně pozdravili s paní ředitelkou a převzali si pomůcky
darované Libereckým krajem. V prvním ročníku tak vítáme Izabelu
Křížovou, Ondru Veselého a Sebastiána Fialu. Všem našim žáčkům
přejeme mnoho školních úspěchů a spousty krásných zážitků.
ZŠ a MŠ

Nový vánoční strom
Milí spoluobčané, velice pravděpodobně jste si všimli, že náš obecní vánoční strom v parku osiřel. Ztratil svého parťáka, který s ním
rostl až do letošního září. Bohužel se mu stalo osudným houbové
onemocnění jehličnanů jménem kloubnatka, kdy zcela odumřel
a kvůli bezpečnosti musel být poražen. Na místě tak stojí už jen náš
vánoční strom, který bohužel také již vykazuje známky tohoto onemocnění.

Kunratice však bez živého vánočního stromu nezůstanou. Tento
problém jsme začali řešit již v předstihu. U odborníků ze společnosti
Dendria v Novém Městě pod Smrkem jsme zjišťovali, jakým vhodným
jehličnanem náš současný smrk omorika nahradit. Jako nejvhodnější
strom byla pro naše podnebí a nadmořskou výšku doporučena jedle
kavkazká (Abies nordmanniana), kterou jsme si objednali u společnosti Arboeko v Obříství. Původně jsme chtěli vzrostlý strom, ale bohužel výběr nebyl moc velký, neboť již bylo po sezoně a v zahradnictví se krčily již jen dva exempláře. Po jejich shlédnutí jsme se rozhodli
jít jinou cestou, a tak jsme si přivezli „jedličkové miminko“, které za
nedlouho do parku vysadíme.
Věříme, že se vám bude líbit a že za pár let plnohodnotně náš letitý
smrk nahradí a bude nám nejen v době adventu a Vánoc dělat radost.
MiG
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Ohlédnutí za Kunratickou
kosou 21´
V sobotu 21. srpna 2021 se v naší obci uskutečnil v pořadí 3. ročník
soutěže v ručním kosení trávy. Celé klání v této tradiční dovednosti
probíhalo za krásného počasí a v příjemné divácké atmosféře. Početné publikum s obdivem sledovalo počínání celkem šestnácti
soutěžících, jež zkřížili své kosy se šťavnatou otavou, přičemž hlasitě fandilo 4 ženám a 12 mužům.
Ženci i žnečky po úvodní instruktáži postupně nastupovali pod
bedlivým dohledem porotců ke svým soutěžním pokusům, při
nichž museli na jeden záběr posekat trávu v délce přibližně 3 metrů. Ani letos si soutěžící nemohli travnatý úsek pro svou seč vybrat, neboť pořadí v němž nastupovali si na začátku vylosovali.
O překvapení v trávě tedy nebyla nouze. Tu a tam se vyskytla krtina
a jinde zase před kosou prchal slepýš. Se všemi nástrahami se však
soutěžící popasovali náramně, a tak i letošní klání skončilo s úsměvy na jejich tvářích.
Porota letos pracovala ve složení Václav Kerda, Jiří Machatý, Jiří Novák, Vladislav Skalický a Josef Vojta. Parťačky - zapisovatelky porotcům dělaly dámy Edita Balcarová, Iva Čapková, Monika Chyšková
a slečny Elča Podobská a Sabča Křížová. Celé jury patří velké poděkování, neboť se jedná o poměrně náročnou činnost. Stejně jako
v předchozích dvou ročnících porotci hodnotili škálou 1 – 10 bodů
celkem 5 kritérií od oblečení a vybavení ženců, přes techniku sekání, broušení kosy, kvalitu strniště a řádku až po šířku pokosu. Ten
vůbec největší záběr předvedl Miroslav Šobr, který svým nástrojem
pokládal trávu v šířce 376 cm.
Po dosekání posledního soutěžícího se u jednoho stolu sešly zapisovatelky, na nichž spočinul důležitý úkol v podobě sečtení bodů
dosažených jednotlivými ženci a žnečkami, jež určilo konečné pořadí. Stupně vítězů letošního ročníku Kunratické kosy vypadaly následovně:

ŽENY: 1. Jana Lesáková, 2. Jana Sokolová a 3.Martina Petrášková
MUŽI: 1. Josef Morávek, 2. Saša Hejduk a 3. Miroslav Šobr
Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáváním cen, diplomů a pamětních listů podtrhlo společné focení všech účastníků pod taktovkou Petra Bímy, které udělalo pomyslnou tečku za 3. ročníkem
Kunratické kosy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem soutěžícím za krásné
sportovní zážitky a početnému publiku za skvělou atmosféru.
V neposlední řadě děkujeme našim sponzorům, kteří do soutěže
věnovali věcné ceny. Jmenovitě se jedná o Řeznictví a uzenářství
Karla Kloučka, Nápoje Šípek a pivovary Svijany a Plzeňský Prazdroj
a pana Matěje Horáka, který nám již potřetí věnoval pamětní tužky.
Děkujeme mnohokrát.
MiG
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Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny 2021 za volební
okrsek Kunratice
Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči v
seznamu

1

1

100

287

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

169

58,89

168

167

99,40

Strana

Kunratická stopa
První zářijová sobota patřila v naší obci rodinnému pochoďáku Kunratická stopa, který obec pořádá již 36 let.
Letošního nádherného počasí využilo k účasti celkem 160 návštěvníků, kteří po trase dlouhé přibližně 4 km plnili nejrůznější úkoly. Na
10 stanovištích na ně čekalo například skákání v pytli, poznávání lesních zvířat, slalom s fotbalovým míčem, famfrpál z Harryho Pottera či
správné přiřazení čísel k tísňovým linkám. Po úspěšném zdolání celé
trasy a splnění všech úkolů, což dokládala posbíraná razítka v účastnické kartičce, byli účastníci v cíli odměněni drobným občerstvením
a upomínkovým magnetkem.
Děkujeme všem dorazivším návštěvníkům a především pořadatelům, kteří se na akci každoročně podílí a vymýšlí pro malé i velké
účastníky skvělé úkoly.
Přestože letos dorazilo o něco méně účastníků než v loňském roce,
byli organizátoři velice spokojení, protože měla celá akce hladký průběh.
MiG
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Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

1

Strana zelených

1

0,59

2

Švýcarská demokracie

0

0,00

3

VOLNÝ blok

2

1,19

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

24

14,37

5

Česká str. sociálně demokrat.

13

7,78

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

7

4,19

9

Aliance pro budoucnost

1

0,59

10

Hnutí Prameny

0

0,00

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

13

7,78

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

14

8,38

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0,00

16

Koruna Česká (monarch. strana)

0

0,00

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

22

13,17

18

Komunistická str. Čech a Moravy

8

4,79

20

ANO 2011

60

35,92

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

2

1,19

Konečné výsledky voleb
Strana

Hlasy 2021

Procenta 2021

ANO

60

35,92 %

SPD

24

14,37 %

Piráti+STAN

22

13,17 %

SPOLU

14

8,38 %

PŘÍSAHA

13

7,78 %

ČSSD

13

7,78 %

KSČM

8

4,79 %

TSS

7

4,19 %

Volný blok

2

1,19 %

OtČe

2

1,19 %

Zelení

1

0,59 %

APB

1

0,59 %

Kunratická JamParáda 2021
Počáteční fáze marmeládové soutěže dospěla do svého finále.
V letošním roce máme v JamParádě přihlášeno 386 vzorků. Opět
se potvrdilo, že je v naší zemi mnoho tvořivých lidí, kteří rádi zpracovávají ovoce i zeleninu na výborné pochutiny, jimiž marmelády,
džemy a povidla bezesporu jsou.
V tento okamžik je již letošní ročník uzavřený a následuje každoroční martýrium předcházející hodnocení a především slavnostnímu
vyhlášení výsledků. Prozatím se držíme scénáře, který počítá nejen
s veřejným vyhlašováním výsledků, ale i s veřejnou ochutnávkou
přihlášených vzorků a s hlasováním v kategorii „Cena publika“.

S přípravou celého vyvrcholení Kunratické JamParády, tedy jejím
slavnostním vyhlášením výsledků je spojena spousta práce. V letošním roce bychom chtěli touto cestou požádat o pomoc dobrovolníky, kteří by byli ochotni rozšířit řady organizátorů. Nejvíce
činností probíhá při přípravě sálu v prvním listopadovém týdnu
a úplně nejvíc se toho odehraje během sobotního dopoledne, kdy
je potřeba nachystat stoly se vzorky. Skvělou tradicí se stala i příprava a věnování drobného občerstvení návštěvníkům sálu, které
této naší akci vtisklo punc jedinečnosti. Pokud byste nám chtěli
s některou z činností pomoci, prosím, ozvěte se nám. Předem děkujeme.
JMP

Rozpis utkání podzimní části fotbalové sezóny 2021-2022
TERMÍN UTKÁNÍ			SOUPEŘI				VÝSLEDEK (POLOČAS)
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Pátek
Sobota
Sobota
Sobota

21. 08. 2021 14:00		
29. 08. 2021 14:00		
04. 09. 2021 17:00		
12. 09. 2021 15:00		
18. 09. 2021 16:30		
25. 09. 2021 16:30		
02. 10. 2021 16:00		
08. 10. 2021 18:00		
16. 10. 2021 15:30		
23. 10. 2021 15:30		
30. 10. 2021 14:00		

Kunratice - Krásný Les 		
Mníšek B - Kunratice 		
Kunratice - Víska 			
Hejnice - Kunratice 			
Kunratice - Bulovka 			
Habartice - Kunratice 		
Kunratice - Bílý Potok 		
Frýdlant C - Kunratice 		
Jindřichovice p. Sm. - Kunratice
Kunratice - Horní Řasnice
Raspenava - Kunratice

1:5 (1:3)
4:0 (1:0)
1:4 (1:2)
4:1 (0:0)
0:12 (0:6)
Nezahájeno
2:3 (1:2)
10:2 (5:0)
2:0 (1:0)
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Iniciativa PO_VICHRU
Vážení čtenáři, v tomto článku se ještě tak trochu ohlédneme za
uplynulým časem. V posledním vydaném zpravodaji jsme vás informovali o chystané pomoci jižní Moravě, kde se na konci června
prohnalo tornádo.
V působnosti Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko jsme založili iniciativu POmoc VICHrem Rozbitému Území,
v rámci níž jsme společně organizovali materiální i finanční pomoc postiženému území. Města a obce sdružená v dobrovolném
svazku ze svých rozpočtů dohromady uvolnily celkem 1 milion
korun, který prostřednictvím Mikroregionu odeslaly do nejvíce
postižených obcí Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves a Hrušky.
Naše obec do společného měšce přispěla částkou ve výši 50 tisíc
korun. Zároveň jsme organizovali, stejně jako v jiných obcích, humanitární sbírku, v níž jsme získali mnoho potřebného materiálu
a nářadí a dokonce i elektrocentrálu.
Celá iniciativa PO_VICHRU vypravila do postiženého území celkem 6 kamionů naplněných nejrůznějším stavebním materiálem,
řezivem, nářadím, ale i krmivem pro domácí zvířata. Největší aktivitou se pak stala brigáda Cihly pro Moravu, jež proběhla v neděli
11. července. Cihlobraní se zúčastnilo celkem 50 dobrovolníků,
kteří v areálu bývalé novoměstské Textilany vytěžili přes 6000 cihel, narovnaných na 21 palet. Plný kamion naložený očištěnými
cihlami zamířil do obce Hrušky, kde materiál poslouží na opravu
věže poničeného kostela.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří
se jakýmkoli způsobem zapojili do materiálové či finanční sbírky
pro postižené moravské obce.
MiG

Platby za komunální odpad
Frekvence		placeno		placeno
výsypu			ročně		čtvrtletně
čtrnáctidenní (26x)		
týdenní (52x)		
kombinovaný (38x)

1.640 Kč		
2.880 Kč		
2.320 Kč		

410 Kč
720 Kč
580 Kč

Termíny splatnosti se nemění a zůstávají platné:
I. čtvrtletí – úhrada do 31. března
II. čtvrtletí – úhrada do 30. června
III. čtvrtletí – úhrada do 30. září
IV. čtvrtletí – úhrada do 30. listopadu

QR platba

Bezhotovostní platba:
Číslo b. účtu: 19-7522610297/0100
Variabilní číslo = číslo nádoby
Variabilní číslo je nutné vyplnit vždy!!! Bez tohoto čísla nelze
platbu přiřadit ke správnému plátci.
POZOR NA SPRÁVNĚ ZADANÉ ČÁSTKY
U TRVALÝCH PŘÍKAZŮ.
Na obecním úřadě lze zakoupit PE pytel na komunální odpad
objemu 120 l. Cena za 1 ks činí 100,- Kč. Plný pytel se umisťuje k nejbližší nádobě na komunální odpad v den svozu, kdy
dojde k jeho odvozu.
Svozovým dnem je pro naši obec ČTVRTEK. Výsyp nádob
se čtrnáctidenní frekvencí svozu probíhá v SUDÉM týdnu.
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Rekonstrukce vedení NN
V posledních dvou letech jsme naše spoluobčany několikrát informovali o probíhající projektové přípravě velkého stavebního
záměru. Tím záměrem je rekonstrukce vrchního vedení nízkého
napětí (NN), která spočívá v jeho uložení do země. Celý projekt je
v režii společnosti ČEZ Distribuce a je rozdělen na tři etapy. Pracovně jsme si je pojmenovali I. etapa – jih, II. etapa – střed a III.
etapa – sever (etapizace je vyobrazena v přiloženém obrázku).
V současnosti probíhá intenzivní projektová příprava na všech
etapách.
Protože se jedná o stavbu velkého rozsahu, je nutné vše projednat
s dotčenými orgány a především s vlastníky nemovitostí, přes jejichž pozemky nové vedení povede a v neposlední řadě je nutné
jednat rovněž se správci všech sítí. V září proto naše obec uspořádala již 3. koordinační schůzku, na níž se setkali všechny projektující společnosti se zástupci Krajské správy silnic Libereckého kraje,
investora ČEZ Distribuce a společnosti FDLnet. Prodiskutovávali
se především problematická místa, kde se budou výkopy týkat
krajských silnic. Nové povrchy komunikací jsou totiž zhotovené
z dotací, které mají svou udržitelnost, což znamená, že se do nich
nesmí po nějaký čas zasahovat. Celá realizace se tak posouvá do
roků 2024 – 2025.
Opravdu to není jednoduchá záležitost. Zdálo by se, že se jen
nakreslí čára do katastrální mapy, ale do projektování vstupuje
mnoho faktorů, které vedení podzemních tras ovlivňují. Až přijde na realizaci bude naše obec poměrně na dlouhý čas (několik
měsíců) rozkopaná. Proto se snažíme v této věci vystupovat jako
hlavní partner a organizujeme zmíněné koordinační schůzky.

Rekonstruované veřejné osvětlení by mělo přinést ekonomičtější
provoz tohoto zařízení, neboť je uvažováno o instalaci úsporných
LED svítidel. A superlativa nekončí. Skvělou zprávou je, že se do
plánování záměru zapojila společnost FDLnet poskytující internet v naší obci. Podle předběžné domluvy by mohl FDLnet využít
rekonstrukci NN k rozvodu vysokorychlostního internetu pomocí
optických kabelů po celé obci.
V současnosti je k samotné stavební realizaci všech etap ještě daleko, ale již nyní jste a ještě budete oslovováni projektanty ohledně nejrůznějších žádostí o souhlasy, popřípadě podpisy smluv
o smlouvách budoucích. Nebudete-li si něčím jistí nebo budete-li
potřebovat něco upřesnit, neváhejte se obrátit na náš úřad, kde
vám pomůžeme v komunikaci s projektanty. Pro případ, že byste
chtěli s projektujícími společnostmi jednat napřímo, uvádím níže
kontakty, včetně informace, které části obce se daná společnost
věnuje.
I. etapa – JIH Elektro Miloslav Kalců
projektant – Tomáš Kafka – 606 052 092
II. etapa – STŘED ENGIE services
projektant – Milan Dudek – 734 236 224
III. etapa – SEVER GEZ spol. s r. o.
projektant – Zdeněk Svoboda – 724 584 127
MiG

Pro naši obec představuje plánovaná rekonstrukce NN vynucenou investici v podobě rekonstrukce veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu. Něco špatného je však pro něco dobré.
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Společenská rubrika
Svá životní jubilea letos oslavili či oslaví:
Listopad

Prosinec

Richtrová Iva

Táborská Květoslava

Provazník Oldřich
Machatý Jiří
Špína Jaroslav

Kalendář akcí
Kunratické drakování			
17. 10.
Kunratická JamParáda			
6. 11.
Myslivecký bál				20. 11.
Vánoce v poli				12. 12.

Situace kolem afrického
moru prasat
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás informovat o zhoršené nákazové situaci týkající
se afrického moru prasat. Tato nákaza, která se v současné době na
našem území nevyskytuje, postupuje v Polsku a Německu směrem
k naší společné hranici s těmito státy v oblasti frýdlantského a šluknovského výběžku.
Africký mor prasat je virové, vysoce přenosné, obvykle smrtelné,
nakažlivé onemocnění domácích a divokých prasat a představuje
vážnou hrozbu i pro chovatele domácích prasat.
NENÍ PŘENOSNÉ NA ČLOVĚKA ANI JINÉ ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ale
neexistuje proti němu ani léčba, ani očkování. Přenos této nákazy
je přes dutinu ústní a nosní, kontaktem s nakaženými prasaty domácími nebo divokými, tepelně neopracovanými odpady ze společného stravování, kontaminovanou podestýlkou, slámou apod.
Výjimečně je možný přenos kanibalismem, klíšťaty a hmyzem. Jako
přenašeč nákazy může působit i člověk, a to prostřednictvím oblečení a nástrojů znečištěnými při kontaktu s nakaženými zvířaty
nebo prostřednictvím špatně tepelně opracovaných potravin (pokrmů, výrobků) z divokých prasat.

S nalezeným uhynulým divokým prasetem nemanipulujte, nález
a místo nálezu hlaste na mobilní číslo Krajské veterinární správy –
720 995 207.
Snižování populace a mechanické bariery bránící migraci jsou významnými prostředky prevence šíření této nákazy.
Děkujeme za porozumění a pomoc při řešení tohoto nelehkého
úkolu.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Liberecký kraj
Ostašovská

Onemocnění může způsobit závažné zdravotní dopady na hospodářství s chovem domácích prasat, která jsou v případě zjištění nákazy zlikvidována. Tato likvidace a následná opatření působí velké
ekonomické ztráty a v celostátním a mezinárodním rozsahu rozvrat
obchodování se zvířaty a živočišnými produkty.
Žádáme občany, aby omezili vstupy do lesů, kde se divoká prasata
zdržují. Plašením zvířat lidskou přítomností se zvyšuje neklid a migrace zvířat, která napomáhá šíření nákazy. Tím současně nepříznivě
působí na možnost snižování populace černé zvěře odstřelem či
jinými způsoby.

Pokud budete chtít přispět článkem, oznámením či jinak, využijte uvedené kontakty. Děkujeme všem přispěvatelům.
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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8.00–12.00 h a 13.00–14.00 h
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