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ŠTIAVNICKÉ  BANE  O bč asník  o b y vat e ľo v    jan uár /a pr íl  20 13  

„Veľkonočné sviatky ... 
                                   ... v snehu ...“ 

Veľkonočné sviatky alebo Veľká noc predstavujú najvýznamnejšie 

kresťanské sviatky, ktoré pripadajú na marec alebo apríl. Veľká noc je 

pre kresťanov oslavou vzkriesenia Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. 

Obdobie týchto sviatkov završuje veľkonočné triduum Zelený štvrtok, 

Veľký piatok a Biela sobota. Veľkonočná nedeľa predstavuje deň 

oslávenia zmŕtvychvstania Krista. Kostoly sú krásne vyzdobené a všetko 

pripomína, že Kristus vstal z mŕtvych. Všetci ľudia sa radujú a veselia 

sa. Sme zvyknutí, že Veľká noc predstavuje posolstvo a príchod jari. No 

tento rok sa počasie s nami poriadne zahralo a pani Zima nie a nie odísť. 

Na Veľkonočný pondelok chodia chlapci polievať a šibať dievčatá, 

ktoré im za odmenu dávajú vajíčka a stužky na korbáč. Tento rok mohli 

chlapci namiesto vody využiť sneh a z oblievačky spraviť veľkonočnú 

guľovačku. Preto si určite každý z nás doma pripomenul jar klasickými 

symbolmi, ktorými sú 

kvietky, maľované vajíčko, čo predstavuje symbol sily a nového života, 

zajačika či baránka, ktorý obrazne podľa kresťanskej viery predstavuje 

Ježiša Krista, pretože on je baránok obetovaný za spásu sveta.  

Obec Štiavnické Bane Vás pozýva na 

10. ročník  REZBÁRSKEHO DŇA 

27.7.2013 

„ Vo svetle tohto radostného posolstva nech 
je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom 

nádeje, radosti a pokoja.“ 
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Rok 2012 sa skončil a my sme privítali Nový rok 

2013. Každý sa ho rozhodol privítať inak. Jedny ho 

privítali doma pri sledovaní televízie, druhý na 

silvestrovskej zábave a tretí sa stretli pred obecným 

úradom a spoločne s nami ho privítali krásnym 

ohňostrojom. Okrem toho sme si pripomenuli aj 20. 

výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 
Nový rok nepredstavuje len údaj v kalendári, ale 

pre mnohých z nás predstavuje začiatok nových 

prianí, plánov, predsavzatí, či nových cieľov. Aj 

keď sa nám v priebehu roka 2012 nepodarilo splniť 

očakávania všetkých občanov našej malebnej 

dediny, verím, že tento rok 2013 bude úspešnejší. 

Našim cieľom je, aby sa všetci občania cítili 

spokojní. Do Nového roka 2013, Vám 

spoluobčanom, prajem veľa krásnych dní, nech je 

ich viac ako tých horších, veľa lásky, hojnosti 

a radosti.                 

                                             starosta obce                                                                              

 

Privítanie Nového roka 2013 

20. Výročie vzniku SR 

( 1993 – 2013 ) 

  

Natáčanie Vo 
štvorici po 
Slovensku 

Naši  jubilanti  
Január – Apríl 2013 

 
75. rokov: 

Líška František 
Drexlerová Janka 

Slováčeková Zdenka 
 

70. rokov: 
Lambert Eugen 
Ďurigová Viera 

Breznianska Anna 
 

65. rokov: 
Jány Marian 

Ihring Jaroslav 
Madajová Jana 
Sopková Marta 

Páleníková Valéria 
Vicianová Kristína 

 

60. rokov: 
Osvald Ladislav 

Daubnerová Mária 
 

 

                                   

                                                               

Opustili nás: 

Šípka Jozef  
– vo veku 74 rokov 

 

MEDZINÁRODNÝ  DEŇ ŽIEN 

8. marec 

 
Oslava Medzinárodného dňa žien vznikla v roku 1910 v Kodani 

na Medzinárodnej ženskej konferencii. Ako dátum tohto sviatku 

sa určil 8. marec na počesť veľkého štrajku newyorských krajčí-

rok, ktoré bojovali za rovnoprávnosť a spravodlivosť. Na Slo-

vensku dnes mnohí považujú tento sviatok za pozostatok so-

cializmu, keď vedúci zakúpili svojím pracovníčkam červené ka-

rafiáty. Pripravovali kultúrne podujatia s cieľom vzdať úctu 
a vďaku žene, občianke a matke v jednom. Je to vlastne príle-

žitosť, ako poďakovať všetkým príslušníčkam nežného pohlavia, 

už len za to, že sú, že sa o nás starajú, sú krásne, starostlivé 

a úžasné.  

„Tak milé dámy, dovoľte aj nám touto cestou poďakovať Vám, 

nech stále vládne vôkol Vás pohoda len, 

nech splní sa Vám každučký sen, 

prajeme Vám zo srdca veľa lásky nielen v tento deň.“ 

 

 

Narodili sa : 
 

13.2.2013 
Štirblová Hana 

 

 

 
 

Tak ako aj po minulé roky, tak aj tento rok sa starosta obce 

v spolupráci zo ZŠsMŠ M. Hella v Štiavnických Baniach 

zapojil do vyčistenia našej obce. Dňa 16.4.2013 bol 

zorganizovaný 4. ročník pod názvom „Vyčistime si svoju 

obec“. Toto podujatie sa konalo pri príležitosti Dňa Zeme, 

ktorý je stanovený na 22 . deň v mesiaci Apríl. V modernom 

poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci 

ľudí na odpady ničenia životného prostredia. Žiaci našej zák-

ladnej školy spolu s učiteľmi aj tohto roku vyzbierali niekoľ- 

 
ko vriec s odpadom, čim aspoň trošku zveľadili našu obec. Už v júni 2003 bol zve-

rejnený článok vo vtedajšej „Ozvene“ od Dr. Alexandra Števíka, ktorý poukazoval na 

to, že by si občania mali  vôkol svojich príbytkov poupratovať, teda nielen za plotom, 

ale aj pred plotom a svojím príkladom viedli deti k čistote svojho okolia. Poukázal na 

to, že aby sme za sebou poupratovali nepotrebujeme eurá, doláre či koruny. Práca pre 

prosperitu obce do ktorej patrí aj kultúra bývania, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj 

prosperita jeho okolia, je kolektívnou prácou všetkých jej občanov. Sme radi, že si aj 

naša obec uctila sviatok  Dňa Zeme, ktorý je venovaný príchodu jari.                                    
                                                                                                                         –PZ- 
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Otázky na starostu obce 
Chcem vedieť dôvody, prečo legálne zvolenému 
poslancovi aj po niekoľkých urgenciách nie je 

umožnené nahliadnuť k niektorým materiálom: 

Jedná sa o obvinenie mojej osoby, kde som mal 
zapríčiniť, že obec dostala 3 350 € pokutu – táto 

informácia je nepravdivá a ide len 

o kompromitáciu mojej osoby, čo je dôvodom, 

že nemôžem dostať prehľad pohľadávok 
a neplatičov komunálneho odpadu, odber vody 

aj z lokálnych zdrojov. 

Chcem vedieť, prečo je z Vašej strany 
porušovaný zákon o Obecnom zriadení, keď na 

verejných zasadnutiach OZ moje návrhy na 

riešenie naliehavých problémov obce nie sú do 

zápisu ani zaznamenané. Aké máte dôvody, že 
ma nepripustíte diskutovať, tak ako tomu bolo na 

OZ 27.02.2013 a zo zasadnutia zbabelo odišli 

poslanci, čím s niektorými poslancami nebolo 
zastupiteľstvo uznášania schopné. 

Čo je dôvodom, že po viac ako 2 ročnom pôsobení 
vo funkcii, nechcete vyhodnotiť Vaše pôsobenie 

a predstúpiť pred voličov a vyhodnotiť klady aj 

nedostatky Vašej práce. Uveďte dôvody, prečo sa 
vyhýbate celý čas môjmu návrhu aby sa 

organizovali stretnutia s občanmi, kde by sme 

mohli pružne a spoločne riešiť mnohé problémy, 

ktoré trápia miestnych občanov, ale aj chalupárov 
a ostatných daňových poplatníkov. Ubehli tri 

mesiace z roku 2013 a stále nie sú známe priority, 

ktoré chce obec v tomto roku riešiť. Od roku 2003 
nevedie obec kroniku obce, čo je dôvodom, že stále 

nie sú zaznamenané pozitíva ale aj negatíva, ktoré 

sa za tieto roky v obci udiali a po odstupe času pre 

budúce generácie nebudú k dispozícii žiadne 
záznamy o histórii obce.  

S pozdravom 

                                                    Ing. Rudolf Rücker 
                                                        poslanec OZ 

Odpovede na otázky 
Odpovede starostu obce Štiavnické Bane na 
otázky poslanca OZ Ing. Rudolfa Rückera: 

Ako poslanec ste dostali písomne všetko, na čo 

ste sa dotazovali. S mojimi odpoveďami ste 

nebol spokojný a ani zo zásady voči mojej osobe 
nikdy nebudete spokojný. Preto ste sa mnohokrát 

obrátili na p. kontrolórku obce. Jej odpovede 

Vás neuspokojili a následne ste sa obrátili na 
políciu, no ani s ich prešetrovaním ste neboli 

spokojný, lebo nedopadli podľa vašich predstáv. 

Vo vašich otázkach zavádzate, že ste boli 
obvinený za pokutu vo výške 3 350 € pre obec. 

Poslanec na OZ poukázal, že ste obec pripravili 

o túto sumu. Bola to aj pokuta 1 500 € za 

neociachované vodomery, ktoré sa mali 
ciachovať už dávno pred rokom 2008, čo nie je 

moja vina, práve za mňa sa začali ciachovať – 

overovať. Ostatné čiastky tvoria postihy za 
nefunkčnú čističku ČOV ( nefunkčná cca od 

roku 2000 ), ja každoročne žiadam, no zatiaľ 

neúspešne o dotáciu na jej rekonštrukciu. No 
momentálne riešime, aby sme kanalizáciu mohli 

prepojiť priamo do ČOV Banská Štiavnica. 

Ďalšiu finančnú čiastku tvoria kopírovanie              

ň 

množstva materiálov pre vyšetrovateľov a zároveň  
s nimi strávený niekoľkohodinový pracovný čas 

zamestnancov obecného úradu. 

Ďalej zavádzate, že Vás nepripustím diskutovať – 

ste poslanec, ktorý najviac diskutuje. Neustále 
prerušujete OZ svojimi pripomienkami, ktoré 

skáču z jednej témy do druhej a zapisovateľka má 

z Vás chaos. Z OZ 27.02.2013 odišli poslanci 
počas diskusii podľa Vás „zbabelo“, ale to je len 

Váš názor, prečo odišli nie je otázka správne 

adresovaná mne.  
Svoje pôsobenie vo funkcii starostu vyhodnotím, 

keď to uznám za vhodné ja, nie keď mi to budete 

prikazovať Vy. Nemám problém stretnúť sa 

s občanmi. Ako poslanec zorganizujte stretnutie 
s občanmi, rád prídem.  

Priority by sme mali riešiť spoločne, ale na 

pracovných stretnutiach to nejako nejde. Prečo? 
Nechcem odpovedať, aby som Vás neurazil, na 

toto by mohli odpovedať aj poslanci. 

Zavádzate, že obec nevedie kroniku. Kroniku 
viedol nebohý JUDr. Beneš, v súčasnosti ju má na 

starosti Mgr. Bodorová.        

                            Stanislav Neuschl – starosta obce                                             
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SUCHÉ JARNÉ POČASIE A 

NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIAROV 

 
Jarné slniečko sa nám začína 

pomaličky prebúdzať a teplé sl-

nečné lúče prinášajú aj prebú – 

dzanie prírody. Slnko premieňa 
studené dni na teplejšie dni, čo 

láka občanov na prechádzky do 

prírody a záhrad. Rozpustený 
sneh odkryje pozostatky jesene 

v podobe uschnutej trávy, krí – 

kov a lístia, čo láka ľudí na vy-

paľovanie. 
Treba si uvedomiť, že lesy sú 

našim bohatstvom, upevňujú 

a vracajú nám zdravie. Z ekolo-
gického hľadiska plnia 

nenahraditeľnú funkciu. 

S príchodom týchto teplých 
a slnečných dní vzniká 

v prírode zvýšené nebezpečie 

vzniku požiarov. Najčastejšou 

príčinou lesných požiarov je 
stále človek a jeho hospodárska 

činnosť. Preto:  

„CH R Á Ň M E   L E S Y“ 
S cieľom upozorniť vás na 

typické príčiny vzniku 

požiarov v tomto období vám 
ponúkame niekoľko rád, ako 

tieto riziká podstatne 

obmedziť: 

 
- nefajčite alebo nepouží-

vajte otvorený plameň 

na miestach so zvýše – 
ným nebezpečenstvom 

vzniku požiaru,  

 

 

- nevypaľujte porasty by-

lín, kríkov a stromov, 

- nezakladajte oheň 

v priestoroch alebo na 
miestach, kde môže 

dôjsť k jeho rozšíreniu. 

Každoročné štatistiky požiaro-
vosti SR nasvedčujú, že aj 

napriek neustálemu upozorňo- 

vaniu na zákaz vypaľovania ob-
čania podceňujú. Na území 

okresov Banská Štiavnica, Žar-

novica a Žiar nad Hronom 

vzniklo v roku 2012 spolu 264 
požiarov a priame škody boli 

514 750,- €. Oheň sa v otvore-

nom priestore šíri a svojimi 
rozmermi neraz spôsobí škody 

na životoch, majetku či život- 

nom prostredí. Dôležité je pri -  
 

 
 
pomenúť, že vypaľovanie trávy 

či porastov je podľa zákona 

o ochrane pred požiarmi strikt-
ne zakázané v každom období, 

nielen v čase zvýšeného nebez-

pečenstva vzniku požiaru! Tre-

ba si ešte uvedomiť, že vypaľo-
vanie trávy: 

 

- neprospieva ekosysté-
mu, 

- poškodzuje sa povrcho-

vá vrstva zeme a zem 
rýchlejšie vysychá,  

- rozširujú sa odolnejšie 

agresívne druhy rastlín 

 

- spaľujú sa vývojové 

štádiá mnohých drob-

ných živočíchov, 

- dochádza k likvidácii 
menej mobilných živo-

číchov, 

- hrozí vysoké riziko roz-
šírenia požiaru. 

V prípade vzniku požiaru je 

občan povinný vykonať 
opatrenia na zamedzenie jeho 

šírenia, ak je to v jeho silách. 

Hlavne požiar, ktorý vznikne 

a nie je v jeho silách možné ho 
uhasiť, je potrebné okamžite 

volať tiesňovú linku 112 alebo 

linku hasičského a záchranné-
ho zboru 150. 

Veríme, že uváženým konaním 

a opatrnosťou sa nám podarí 
preklenúť jarné obdobie s čo 

najmenším počtom požiarov, 

najmenšími škodami na 

majetku a prírode a samo – 
zrejme bez strát na ľudských 

životoch. 

 

V prípade 

potreby volaj 

tel. číslo: 

112 

150 

 
Dobrovoľná požiarna ochrana 

SR 

       p. Búci 
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MAJSTRI SLOVENSKA 

v stolnom tenise  

Naši stolní tenisti STKM Štiavnické Bane sa 

stali MAJSTRAMI SLOVENSKA. Po zák-

ladnej časti, ktorú suverénne vyhrali si vy-

bojovali zaslúžené prvenstvo. Play – off tur-

naja najlepších štyroch mužstiev sa odohral 

na stoloch v Handlovej. Okrem titulu majs-

tra Slovenska si zabezpečili účasť v Lige 

majstrov. O toto krásne víťazstvo sa posta-

ral náš tím v zložení Erik Illáš, Miroslav 

Hořejší, Marián Šurka ml., Marián Šurka 

st., predseda klubu a tréner. Máme veľkú 

radosť, že pre našu obec Štiavnické Bane vy-

bojovali titul, preto im patrí veľké 

„Ďakujeme chlapci!“. Sme hrdí, že takto 

krásne reprezentujú obec Štiavnické Bane. 

Zároveň patrí poďakovanie aj starostovi obce 

Stanislavovi Neuschlovi, riaditeľovi ZŠ s MŠ 

M. Hella – Mgr. Pavlovi Michalovi, ktorí 

vytvorili dobré podmienky v celoročnej súťaži, 

ako aj všetkým sponzorom, ktorí pomohli zor-

ganizovať toto podujatie. 

 

  

                Futbalové  

                  okienko 
 

Zápasy: 
 

5.5.2013 – 16.30 hod 

Št. Bane – Tachty 

--------------------------- 

8.5.2013 – 10.30 hod 

dohrávka 

JUPIE BB – Št. Bane 

--------------------------- 
12.5.2013 – 16.30 hod 

Málinec – Št. Bane 

--------------------------- 

19.5.2013 – 17.00 hod 

Št. Bane – Č. Balog 

--------------------------- 

26.5.2013 – 17.00 hod 

Žarnovica  -Št. Bane 

--------------------------- 

2.6.2013 – 17.00 hod 

Št. Bane – Jesenské 
--------------------------- 

9.6.2013 – 17.00 hod 

Revúca – Št. Bane 

--------------------------- 

16.6.2013 – 17.00 hod 

Št. Bane – Fiľakovo 

--------------------------- 

23.6.2013 – 17.00 hod 

dohrávka 

Št. Bane - Poltár 

 

 

  

1 ŠK Badín 17 12 5 0 48:15 41 

2 FTC Fiľakovo 17 10 1 6 37:25 31 

3 MFK Žarnovica 17 9 2 6 43:21 29 

4 Družstevník Tachty 16 9 2 5 45:25 29 

5 SKLOTATRAN Poltár  16 7 5 4 23:23 26 

6 Jednota Málinec 16 7 2 7 35:35 23 

7 Baník Veľký Krtíš 17 7 1 9 26:34 22 

8 FK Jesenské 17 6 2 9 26:43 20 

9 FC Slovan Divín 17 6 2 9 29:48 20 

10 Baník Štiavnické Bane 17 5 4 8 24:26 19 

11 MFK Revúca 17 5 4 8 14:31 19 

12 Prameň Kováčová 16 5 3 8 26:35 18 

13 JUPIE Banská Bystrica - Podlavice 16 5 2 9 19:32 17 

14 ŠK PARTIZÁN Čierny Balog 16 5 1 10 26:28 16 

 

http://www.ssfz.sk/klub.html?co=4&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=13&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=10&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=7&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=3&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=8&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=6&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=11&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=5&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=1&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=12&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=14&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=2&rocnik=12&kategoria=23&id=194
http://www.ssfz.sk/klub.html?co=9&rocnik=12&kategoria=23&id=194
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Oznamujeme občanom, 

aby predišli nezhodám pri 

fakturácii vodného, že 

Obecné zastupiteľstvo dňa 

16.2.2012 prijalo Uznese-

nie č. 3/2012 o zvýšení ce-

ny vody pre obyvateľov 

v obci Štiavnické Bane 

z 0,73 €/ 1m3 na 0,90 

€/1m3, ako konečná suma. 

Poslanci pri určení ceny 

vody za výrobu a dodávku 

vody vychádzali z rozhod-

nutia Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 

0023/2012/V, v ktorom je 

pre obec Štiavnické Bane 

max. cena 1,1823 € /1 m
3
 

bez DPH. 

 

  

 

 

 
Dôrazne upozorňujeme 

majiteľov psov na dodržia-

vanie VZN č. 5/2011 

o chove, vodení a držaní 

psov, najmä na voľne sa 

pohybujúcich psov, ktoré 

ohrozujú nielen deti, ale aj 

ostatných obyvateľov 

a návštevníkov našej obce. 

Upozorňujeme majiteľov 

psov, aby dodržiavali toto 

vzn, inak budú predvolaní 

Komisiou verejného 

poriadku a budú pokuto – 

vaní!!! 

O Z N A M 

Dôležité 

upozornenie 

 

 

 
9.1.2013 

- schôdza Zboru poradcov 

„Tatiar“ – Pukanec, 

10.1.2013 

- novoročné stretnutie sa – 

mosprávy mesta Banská 

Štiavnica s predstaviteľmi 

organizácií, inštitúcií a fi-

riem pôsobiacich v Ban.Št., 

24.1.2013 

- novoročné pracovné stret-

nutie ZMO- Žiarsky región – 

Vyhne, 

25.1.2013 
- stretnutie „Zlatá cesta“ – 

Bratislava, 

31.1.2013 

- pracovné stretnutie – 

riešenie BRO- Nový Tekov, 

4.2.2013 

- stretnutie starostov – Ilija, 

5.2.2013 

- „Tatiar“ schôdza Zboru 

poradcov – Pukanec, 

13.2.2013 

- schôdza Správnej rady 
Združenie obcí pre separo-

vaný zber „Tatiar“- Pukanec, 

19.2.2013 

- Životnými cestami J. Palá-

rika – Banská Štiavnica, 

- pracovné stretnutie – pláno-

vané zrušenie rýchlej lekárs-

kej pomoci (RLP) v našom 

okrese – MsÚ Banská Štiav-

nica, 

4.3.2013 
- stretnutie starostov obcí 

okresu Ban. Štiavnica – OcÚ 

Močiar, 

12.3.2013 

- ZMO – Žiarsky región – 

pracovná porada – OcÚ 

Prenčov, 

13.3.2013 

- Biskupský úrad BB- vyspo-

riadanie bývalého kláštora, 

14.3.2013 
- schôdza Správnej rady 

Združenia obcí pre separo-

vaný zber „Tatiar“-Pukanec, 

27.3.2013 

- Úrad BBSK – rokovanie 

pracovnej skupiny pre vypra-

covanie „Aktualizácie kon-

cepcie geoparkov SR“. 

 

 
 

Cirkevné oznamy 
 

Kostol sv. Jozefa Štiavnické Bane 

Streda –     8.00 hod 

Piatok –   18.00 hod 

Nedeľa – 11.00 hod 

Kostol sv. Jána Krstiteľa Horná Roveň 

Štvrtok – 18.00 hod 

Sobota –  18.00 hod 
 

Správca farnosti: Mgr. Vladimír Vlček 

Starosta obce sa 

zúčastnil: 

...Aj takto vyzerá cintorínsky 

odpad... 

 

 

 

 

 

 
 

Vyzývame nedisciplinovaných občanov, aby 

domový odpad a odpad z hrobových miest 

neskladovali v miestnom cintoríne na iných 

miestach ako na vyhradených. Sú k dispozícii na 

oboch stranách kontajnery a iné zberné nádoby. 

!!!  Ď  A  K U  J  E  M  E  !!! 

 

Odpady v našej obci 
 

V obci Štiavnické Bane by sme dokázali 

vyseparovať 90% odpadov, len 10% by tvorilo 

komunálny odpad, keby obyvatelia dôsledne 
separovali svoj odpad. Aj napriek možnostiam, 

ktoré poskytuje a zabezpečuje obec v oblasti 

separácie stále obyvatelia produkujú veľké 

množstva KO. Z týchto dôvodov sa pripravuje so 
žiakmi základnej školy projekt „Mladý ekológ“. 

Spoločne budeme navštevovať domácnosti 

a vysvetlovať ako správne separovať, aby 
v domácnostiach bol KO maximálne 10 % a klesal  

k 1 %. Zníženou produkciou odpadov spoločne 

ochránime životné prostredie a znížime poplatky za 
KO v obci Štiavnické Bane. Verím, že mladých 

ekológov ústretovo a s radosťou prijmete vo vašich 

domácnostiach.                                                SN 


