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NÚDZOVÝ STAV SKONČIL
Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca
2020 však trvá naďalej aj po ukončení
núdzového stavu.
Vláda Slovenskej republiky dňa 14. mája 2021 uznesením č. 260 ukončila vyhlásený núdzový stav. Zároveň vláda
SR schválila novelizáciu zákona č. 179/2011 Z. z., ktorou sa
umožňuje vykonávať niektoré opatrenia hospodárskej mobilizácie aj v čase mimoriadnej situácie.
Zrušením núdzového stavu sú platné nasledujúce zmeny:
 zrušuje sa zákaz uplatňovania práva pokojne sa
zhromažďovať
 zrušuje sa obmedzenie pohybu – zákaz vychádzania
Od 17. mája sa riadime aktualizovaným COVID automatom. Opatrenia sú po novom postavené na regionálnom systéme - podmienky sa líšia v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese.
Okres Brezno zostáva stále „červený“, to znamená v druhom stupni varovania.
Naďalej zostáva v platnosti povinné nosenie respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch (s doteraz platnými výnimkami). Povinné nosenie rúška na
verejnosti v exteriéroch je pre vzdialenosť menšiu než 5 m.
Namiesto respirátora môžu nosiť v škole alebo školskom zariadení počas vyučovania rúško všetci žiaci i zamestnanci.
Pri vstupe do obchodov, prevádzok, či na úrady sa už nevyžaduje negatívny výsledok testu na COVID-19.
Vyhradené nákupné hodiny pre osoby nad 65 rokov a pre
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcov
v predajniach potravín a drogérie sú už zrušené.
Povolené sú bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu, pričom v našom okrese platí obmedzenie 1
osoba na 15 m2 (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelého).
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preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, je platnosť

Sledujte aktuálne informácie a pokyny v médiách
testu už 14-dní (okrem zamestnancov škôl a školských zariadení,
(najmä verejnoprávnej
)

zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a žiaka školy - tam sa stále vyžaduje platnosť testu 7 dní).
Testom sa nemusia preukazovať osoby, ktoré
 prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní,
 sú 14 dní po očkovaní druhou dávkou tzv. vakcíny mRNA
(Pfizer-BioNTech, Moderna)
 sú 28 dní po očkovaní prvou dávkou tzv. vektorovej vakcíny
(AstraZeneca)

ročník XVII.;

MÁJ 2021;

- ZADARMO -

AUTOMATICKÝ DEFIBRILÁTOR
PRE OBČANOV PRIAMO V OBCI
V prípade náhleho zlyhania srdca môže zvýšiť
šancu postihnutého na prežitie automatický defibrilátor. Práve takýto prístroj s ľahkou obsluhou je k dispozícii i pre občanov našej obce.
Automatický defibrilátor je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopné obnoviť
správny srdcový rytmus.
Prístroj má jednoduché používanie, všetko je riadené povelmi. Po zapnutí prístroj sám naviguje záchrancu hlasovými inštrukciami. Stačí pacientovi priložiť na hrudník defibrilačné elektródy. Prístroj sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné
a jednoduché pokyny vydávané prístrojom umožňujú použiť ho rýchlo
a účinne. Je určený aj pre laikov.
Prístroj zakúpený z prostriedkov obce je umiestnený na prízemí Obecného úradu v Pohorelej.
Pri záchrane života však najprv volajte záchrannú službu 155.

VÝZVA OBYVATEĽOM

Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu
pri realizácii asistovaného sčítania. Obyvatelia môžu
do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej
obci alebo si objednať k sebe domov mobilného asistenta zavolaním na obec alebo na čísle call centra
02/20924919.
Asistované sčítanie začalo 3. mája 2021. Za prvé 2 týždne sa v Pohorelej
asistovane sčítalo 95 obyvateľov.
Asistované sčítanie je určené obyvateľom,
ktorí sa nemohli sčítať sami a ani s pomocou
blízkej osoby. Samotné sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru. Telefonicky prebieha len objednanie služby asistenta pre sčítanie.
Pri sčítaní nikto od Vás nesmie vyžadovať, aby ste
odovzdali alebo podpísali akékoľvek dokumenty.
Kontaktné miesto v Pohorelej:
Obecný úrad v Pohorelej, Školská 349/6, Pohorelá
Stacionárny asistent:
p. Dana Bodnáriková, tel.: 048 / 6196 102
alebo 6196 109
Mobilní asistenti:
Bc. Irina Tešlárová, p. Marta Tešlárová

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie pri sčítaní, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 1. januára 2021.
Počas celého sčítania je potrebné dodržiavať aktuálne platné opatrenia
na zamedzenie šírenia vírusu C VID-19.

Termíny zberu plastov
18. 5.

15. 6.

13. 7.

Zbierajú sa len PLNÉ ŽLTÉ
a zaviazané vrecia. (Nezabudnite plastové
fľaše stlačiť, aby sa zmenšil ich objem!)
Plasty sa zbierajú každý štvrtý utorok.

JARNÉ OBDOBIE LÁKA
K NEZODPOVEDNÉMU VYPAĽOVANIU
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce v súvislosti s prichádzajúcou jarou – časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – oboznámiť všetky právnické, fyzické osoby-podnikateľov a občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období:
Každý občan alebo podnikateľ, ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, prípadne zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, porušuje zákon o ochrane pred požiarmi.
Fyzickej osobe môže byť za toto porušenie zákona uložená pokuta do výšky 331,- eur, v blokovom konaní do výšky 100,- eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi až
do výšky 16 596,- eur.
Každý fajčiar si musí uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť v suchej tráve
v jarnom období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor, vznik požiaru s obrovskými materiálnymi škodami.
Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu
ohňa.
Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa v prírode
so zápalkami bez dozoru dospelých.
Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, sú povinní dodržiavať vyznačené
zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
Likvidácia lesných požiarov je spojená s obrovskými finančnými nákladmi, mnohokrát je
nevyhnutné hasenie pomocou leteckej techniky. Na desiatky tisíc eur sú vyčíslené priame škody
zničením rôznych drevín v lesoch. Škody spôsobené uhynutím rôzneho druhu hmyzu, plazov,
drobného vtáctva a zničením chránených druhov rastlín zostávajú nevyčísliteľné.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce požiadať všetkých občanov, aby tak ako každý rok na jar, nemenili našu krásnu prírodu
na spálenisko. Každý, kto začína s vypaľovaním, sa správa nezodpovedne,
bezohľadne a taktiež porušuje zákon o ochrane pred požiarmi.

Termíny zberu netriedeného
komunálneho odpadu
19. 5.

2. 6.

16. 6.

30. 6.

Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred
brány už deň vopred! Zbiera sa od 7:00 hod.!
Komunálny odpad sa zbiera každú druhú stredu.

AKO POŽIADAŤ O OČKOVANIE
MOBILNOU JEDNOTKOU
Občania Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí nemajú iný
spôsob ako sa dopraviť
k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, môžu požiadať o mobilnú očkovaciu jednotku. Zaregistrujte
seba alebo vášho blízkeho ako náhradníka na internetovej stránke www.nahradnici.sk a pri registrácii
zvoľte možnosť „LEŽIACI PACIENT“.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zriadilo oficiálnu internetovú stránku s dôveryhodnými
a presnými informáciami o vakcínach a očkovaní:
www.slovenskoproticovidu.sk.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
vyčlenilo na pokračovanie projektu
pod názvom „Čítame radi 2“ sumu
400 000 Eur.
Veľmi nás teší, že medzi úspešnými žiadateľmi bola
aj naša škola ZŠ s MŠ Pohorelá a získala
sumu 800€ na nákup kníh do školskej knižnice.
Ponuku našej knižnice tak rozšírime o ďalšie knižné
tituly, ktoré budeme vyberať na základe odporučenia
ministerstva školstva.
Nové knihy budú žiakom k dispozícii už od 1. septembra 2021.

Výzva vlastníkom,
nájomcom a správcom pôdy

Oplatí sa triediť odpad, keď zaň občan platí?
Občan platí za zmesový netriedený komunálny odpad. Triedený zber odpadu financujú výrobcovia tovarov prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. Tie v spolupráci s obcami a zberovými spoločnosťami zabezpečujú zber odpadu, jeho dotriedenie a odvoz k recyklátorom. Občan za triedený zber
neplatí.

Ako triediť obaly na vajíčka a rolky z toaletného papiera?
Patria do triedeného zberu papiera. Nesmú byť však mokré ani mastné.

Patrí polystyrén do triedeného zberu?
Do triedeného zberu plastov patrí obalový polystyrén. Stavebný polystyrén je potrebné odniesť na
zberný dvor.

Patrí obal zo spreja do triedeného zberu?
Obaly zo sprejov kozmetických výrobkov patria do triedeného zberu. Vyhadzujte ich vždy prázdne a
v žiadnom prípade ich neprepichujte. Spreje s farbami, technickými lakmi a inými penami však patria
na zberný dvor, nakoľko obsahujú nebezpečné látky.

Je potrebné obaly pred vyhodením do triedeného zberu umývať?
Úplne postačí, ak obal neobsahuje hrubé zvyšky obsahu, čiže nie je potrebné obal umývať. Ak sa chcú
ľudia vyhnúť zápachu, na vypláchnutie sa dá použiť úžitková voda. Dôležité je obaly pred vyhodením
stlačiť, aby nezaberali zbytočne veľa miesta a zberné autá nevyvážali vzduch.

Môže sa stať, že TRIEDENÝ ZBER skončí na skládke?

Všetok vyzbieraný triedený odpad je evidovaný a s druhotnými surovinami sa ďalej obchoduje. Zberová
spoločnosť musí dokladovať, čo sa s ním deje po dotriedení. Triedený odpad je zakázané skládkovať,
pokiaľ však obsahuje veľa nečistôt (viac ako 35 %), už sa nepovažuje za triedený a vtedy skončí na
skládke odpadu.

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný
upozorňuje a vyzýva
každého vlastníka, nájomcu a správu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť
o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy.
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané
na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastnosti
poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou;
2. predchádzať výskytu a šíreniu burín;
3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy
tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí;
4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh
pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky
o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné nástroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude
v letných a jesenných mesiacoch vykonávať kontroly
zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu
podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení §
3 zákona vyvodzované dôsledky.

SPRÁVA O ČINNOSTI ZO SZPB POHORELÁ ZA ROK 2020
V priebehu roka bola činnosť Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá a jeho výboru paralyzovaná. Spôsobil to
nepriaznivý vývoj s koronavírusom. V normálnom režime sa uskutočnili len oslavy výročia
oslobodenia obce.
20.1.2020 – Pohorelá – Na námestí pri pamätníku padlých v oboch svetových vojnách sa konalo významné
podujatie obce, oslava oslobodenia rumunskými jednotkami, ktoré ako predvoj červenej armády vstúpili do
obce 29. januára 1945 v dopoludňajších hodinách.
Už deň predtým sa začali sťahovať z obce nemecké a maďarské oddiely smerom na Brezno. K pamätníku
padlých v oboch svetových vojnách sme spolu so starostkou obce Ing. Jankou Tkáčíkovou, predsedom
Oblastného výboru Brezno Ing. Jaroslavom Demianom, tajomníkom Oblastného výboru Jánom Šulejom,
predsedom ZO SZPB Jánom Lakandom a tajomníkom ZO Jozefom Maťúšom položili veniec a zapálili sviečky.
Dobre pripraveným programom so spevom našich členiek, básňou a prejavom starostky obce sme si dôstojne
uctili pamiatku všetkých našich padlých občanov, ako aj všetkých padlých v II. svetovej vojne a v Slovenskom
národnom povstaní.
20.2.2020 – Pohorelá- Uskutočnili sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorých sa zúčastnili
aj naši členovia. V obci najviac hlasov dostal Smer-SD.
7.5.2020 – Pohorelá - V čase, keď už prepukla pandémia koronavírusu a bol obmedzený pohyb, sme v
trojici zapálili sviečky na dvojhrobe v cintoríne pre všetkých tu pochovaných vojakov a partizánov pri
príležitosti výročia ukončenia II. svetovej vojny. Na druhý deň šiesti členovia výboru a starostka obce, položili
kyticu kvetov a zapálili na námestí pri pamätníku sviečky na pamiatku všetkých padlých vojakov.
13.5.2020 - Pohorelá bunker - 11 členov výboru ZO a ďalší traja členovia brigádovali na bunkri na Rovni,
ktorý bol poškodený vývratmi po víchrici. Obnovili sme aj stoly na sedenie vyčistili studničku a okolie.
28.5.2020 - Po trojmesačnej odmlke sa zišiel oklieštený výbor ZO, na ktorom boli členovia oboznámení so
situáciou o zrušení všetkých nasledujúcich podujatí na úrovni Ústrednej rady SZPB a ostatných podujatí,
ktorých sme sa pravidelne zúčastňovali a to – Partizánska prehliadka v Detve, Karpatsko-dukelská operácia
Dukla- Svidník.
21.7.2020 – Chopok - Viacerí členovia našej ZO sa zúčastnili zájazdu, ktorý pripravil výbor Denného
centra seniorov Pohorelá spolu s nami pri príležitosti 76. výročia SNP, na miesta kde operovali partizánske
oddiely.
15.8.2020 – Kalište - V trojici sme sa zúčastnili stretnutia generácii, ktoré bolo len pietnou spomienkou na
vypálenie osady pri pamätníku.
22.8.2020 – Krpáčovo - Štyria členovia spolu so starostkou obce sa zúčastnili a položili veniec ku
pamätníku II. československej paradesatnej brigády pri príležitosti 76. výročia SNP. Oslavy boli len s prejavmi
a krátkym kultúrnym programom, ale dobre zorganizované.
26.8.2020 - Liptovská Teplička – Traja členovia z našej ZO SZPB Pohorelá spolu so starostkou a
zástupcami OÚ a ZO SZPB Liptovská Teplička položili veniec na horáreň pod Staníkovom, kde sídlil štáb
partizánskej brigády Jánošík.
29.8.2020 - Banská Bystrica - Na centrálnych oslavách 76. výročia SNP sa nás zúčastnilo dvanásť a ich
priebeh a vystúpenie čelných predstaviteľov SR bolo nevýrazné s ďalšími nedostatkami ozvučenia a
nevýrazného komentovania priebehu osláv.
30.8.2020 – Pohorelá - Miestne oslavy 76. výročia SNP, boli na dobrej úrovni so skromným programom a
účasťou členov ZO SZPB. Aktuálny prejav predniesol tajomník Oblastného výboru SZPB Brezno Ján Šulej.
12.9.2020 – Pohorelá - Uskutočnil sa 6. ročník Behu vďaky k bunkru na Rovni s účasťou 18 bežcov a
viacero členov a nečlenov ZO, ktorí vyšliapali k bunkru peši. Výkony bežcov a atmosféra pri bunkri bola
výborná, odovzdali sa medaile, diplomy, ceny a podalo sa malé občerstvenie.
13.9.2020 - Niektorí členovia z výboru sa podieľali pri realizácii cyklistických pretekov mládeže, ktoré
organizuje OZ OPORA Pohorelá pod vedením nášho člena výboru Jána Pompuru. Taktiež to bolo veľmi dobre
zorganizované podujatie s dobrou účasťou deti, ale aj rodičov a divákov . Deti boli odmenené medailami,
diplomami a sladkosťami.
11.11.2020 - Posledným podujatím roka bola pietna spomienka na ukončenie I. svetovej vojny, inak aj deň
červených makov. K pamätníku padlých v oboch svetových vojnách na námestí som s manželkou zapálil
sviečky, ako spomienku a uctenie si všetkých, ktorí v nej položili životy.
V závere by som Vás chcel oboznámiť, že na základe dohody SZPB a vlády SR bola vypísaná
výzva dotácie na úpravu hrobov a pamätníkov vojen. Spolu s OÚ sme vypracovali projekt, ktorý nám schválili,
i keď nie v požadovanej výške a na všetky hroby. Odsúhlasili nám 700 € len na pamätník oboch svetových vojen
na námestí.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JUBILANTI
92 rokov
Anna Bialiková, Kpt. Nálepku 164

90 rokov
Mária Frajtová, Orlová 576

88 rokov
Anna Maťúšová, Kpt. Nálepku 40

84 rokov
Elena Kršňáková, Kpt. Nálepku 4

83 rokov
Mária Kuklicová, Jánošíkova 481

82 rokov
Marta Gandžalová, Pohorelská Maša 29

81 rokov
Mária Pompurová, Kpt. Nálepku 294
Mária Rochovská, Nová 377

80 rokov
Veronika Cesnaková, Pohorelská Maša 70
Mária Tešlárová, Clementisova 728

75 rokov
Veronika Datková, Kpt. Nálepku 274
Mária Krešáková, Hviezdoslavova 51

70 rokov
František Lakanda, Kpt. Nálepku 247
Ján Rochovský, Kpt. Nálepku 182
Ľudmila Simanová, Pohorelská Maša 13

65 rokov
Ján Malecký, Kpt. Nálepku 29
Anna Rochovská, Kpt. Nálepku 182
Ľudmila Simanová, Kpt. Nálepku 295

60 rokov
Ľubomír Baksa, Kpt. Nálepku 15
Mária Baksová, Clementisova 744
Štefan Glejdura, Kpt. Nálepku 23
PaedDr. Dagmar Krupová, Kpt. Nálepku 18
Jozef Orolín, Pohorelská Maša 14
Alena Tlučáková, Clementisova 773

Ján Lakanda – predseda výboru ZO

NOVOMANŽELIA
Dávid Zibrík, Nová 365
a Miroslava Melková, Heľpa

Pri hrobe padlého partizána v chotári Liptovskej Tepličky

Oslavy výročia SNP v Pohorelej

Pred 10 rokmi zomrel Štefan Prukner - Bartůšek
- akademický maliar, ktorý tvoril i v Pohorelej a na Horehroní.
Narodil sa 28.10.1931 v Stratenej. Detstvo a mladosť strávil v neďalekom Bujakove.
Okrem grafik a ilustrácii vytvoril viac ako desaťtisíc malieb. Obsahom jeho maľby sú zložité vzťahy človeka a súčasnej civilizácie. Vytvoril niekoľko obrazov i z prostredia Pohorelej a Horehronia. Stála výstava z jeho tvorby je v horskom hoteli FUGGEROV DVOR (8 km
od Banskej Bystrice). Zomrel 24.5.2011 v Banskej Bystrici.

ZOSNULÍ
Ondrej Šťavina, 70 r.
Elena Koprášová, r. Paliková, 77 r.
Ing. Lukáš Kulifaj, CSc., 87 r.

(pozn.: výpis záznamov z kroniky je bez gramatických a štylistických úprav, tzn. i v gramatike platnej v danej dobe )
1941 – (zaznamenal kronikár Koloman Piljar) – NÁVŠTEVA VODCOV TALIANSKEJ MLÁDEŽE: Na pozvanie hlavného veliteľstva
Hlinkovej mládeže prišlaq na Slovensko 29 členná výprava vodcov talianskej mládeže, ktorá ponavštevovala rôzne kraje našej vlasti a dňa 30. mája 1941
zavítala aj do našej dediny, aby poznala svojráz a spevy nášho ľudu. Sprevádzali ju Dr. Štefan Polakovič ako tlmočník, prof. Eugen Urban, vedúci oddielu
orlov Hlinkovej mládeže a okresný vodca Hlinkovej mládeže Gejza Libič.
Školská mládež s učiteľmi, ako aj početné obyvateľstvo, nastúpili v špalieroch na námestí A.Hlinku. Výprava došla predpoludním okolo 11. hod. autobusom
SŽ z Vysokých Tatier. Vzácnych hostí menom obce privítal vládny komisár Juraj Šťavina a za miestnu Hlinkovú mládež miestny vodca Gejza Horák
úprimnými a priateľskými slovami. Na pozdravy odpovedal vodca výpravy, poďakujúc za milé privítanie. Miestni činitelia obce postarali sa o osvieženie
talianských hostí, ktoré sa podávalo na lesnej čistine severne od dediny, v hone zvanom Roveň. Tu potom predviedlo Sdruženie katolíckej mládeže pohorelskú
svadbu s piesňami, zvykmi a tancami. Haémisti predviedli potom ukážky odzemku. Hosťom sa tak program, ako aj srdečné prijatie naším ľudom natoľko
páčilo, že oddali sa úplne panujúcej srdečnej nálade a dali sa aj s našimi dievčatmi do tanca. Na požiadanie zaspievali potom niekoľko talianskych národných
piesní. V milej a družnej zábave určený čas rýchlo uplynul a výprava po srdečnej rozlúčke odišla z Pohorelej do Banskej Bystrice len popoludní o ¼ 3 hod.
Medzi časom prezrel si vodca výpravy s H-členmi aj budovu školy, o ktorej sa veľmi pochvalne vyslovil.

V o

v í r e

č a s u

. . .
Prvomájové oslavy v Pohorelskej Maši v rokoch 40-tych

na odvode: Ján Datko Huslik a Jozef Haľak

Ďalšie fotografie z rokov okolo 1953 z projektu Pavla Foltýna – „Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský“; kontakt: certifikato@seznam.cz
Poznáváte své předky? Hledáme tyto informace k tvorbě mostu do minulosti. Jak na to, se dozvíte na webu: Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský
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