Město Olešnice

zhodnocení volebního období let 2006 - 2010
PŘÍLOHA ZPRAVODAJE ŘÍJEN 2010

Vážení spoluobčané,
bývá dobrým zvykem v závěru funkčního období zastupitelstva obce vyhodnotit uplynulé volební
období. Nejinak tedy tomu bude i v Olešnici, a to formou této přílohy Olešnického zpravodaje.
Patnáctičlenné zastupitelstvo bylo složeno ze zástupců tří volebních uskupení. SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ zastupovali: PaedDr. Zdeněk Peša, Vlastimil Jež,
MUDr. Jan Nechuta, MVDr. Jaroslav Slavíček, Karel Kubíček, František Fiala, Jan Haupt (+),
Josef Soukal, Ing. Martin Baka, Ludmila Musilová, KDU-ČSL: Ing. Josef Kánský,
Ing. Pavel Adamec, Milan Trmač a KSČM: František Žíla, Pavel Žíla a Hana Slavíčková.
Rada města byla zvolena v následujícím složení: PaedDr. Zdeněk Peša – starosta,
Vlastimil Jež – místostarosta, Ing. Josef Kánský, Karel Kubíček a František Žíla – členové.
Volební období 2006 – 2010 bylo ve znamení otevření řady operačních programů k čerpání dotací
z Evropské unie, závěr volebního období pak ve znamení hospodářské recese s dopadem na řadu firem,
spoluobčanů a také na daňové příjmy města.
Výzvu, kterou byla možnost čerpání dotací, zastupitelstvo města nenechalo ležet, ale chopilo se všech
příležitostí. Velký počet operačních programů a jejich nepřehlednost ztěžoval orientaci v tom, kdy, kde
a jak žádat o finanční prostředky, které by bylo možné získat k realizaci představ zastupitelstva o nutných
investicích. Zdaleka není pravdou, že lze získat dotace na vše, co bychom si přáli. Vždyť tři čtvrtiny
peněz z EU, které plynou do České republiky, jsou určeny na výstavbu kanalizace a nových čistíren
odpadních vod. Zbývající část pak do operačních programů, kde s výjimkou obcí do 500 obyvatel např.
nenajdete ani korunu či € na chodníky a místní komunikace větších obcí.
Přesto zbývala řada dalších možností, kterých město stoprocentně využilo. Je pozitivní, že cestu
k evropským dotacím našly např. i hasiči či římskokatolická farnost.
Jen do několika obcí a měst našly cestu peníze z Norského království. V rámci dotačního titulu
EHP Norska pomohly Olešnici, a to olešnické škole.
Aktivity zastupitelstva však nekončily u přípravy a realizace investičních akcí. Město žilo i na svoji
velikost bohatým kulturním a společenským životem. Staraly se o to především olešnické spolky
a neziskové organizace s podporou grantového systému, tedy peněz, které zastupitelstvo města
každoročně již několik let ze svého rozpočtu uvolňuje.
Vedle snahy zhodnotit budovy v majetku města zajišťovalo město i hospodářskou činnost. Tou
nejvýznamnější vedle hospodaření v obecních lesích, je provozování vodovodu a kanalizace. Přes
všechny těžkosti, které jsou s provozem vodovodu a kanalizace spojené, přes zvyšující se administrativní
zátěž, je provozování vodovodu a kanalizace městem správným rozhodnutím, které zastupitelstvo
kdysi učinilo. Ve svém důsledku to znamená, že na rozdíl od obcí sdružených ve Svazku vodovodů
a kanalizací okresu Blansko, máme v Olešnici kontinuálně přibližně o 20,- Kč lacinější vodné a stočné.
Není to rozhodně na úkor údržby a modernizace vodovodní a kanalizační sítě a ČOV.
Město Olešnice má tedy za sebou další volební období, kdy se zastupitelstvo snažilo posunout
Olešnici dál. O tom, že se to dařilo, svědčí reakce především návštěvníků, kteří mají možnost sledovat
dění s odstupem. Je také pravdou, že dnes toho může Olešnice nejen svým občanům, ale i návštěvníkům
hodně nabídnout.
Závěrem chci poděkovat všem kolegům v zastupitelstvu města, členům komisí rady města za jejich
práci a podporu, bez které by se jistě řadu cílů nepodařilo naplnit.
PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Připomenutí toho, co už dnes bereme jako samozřejmost
Rok 2006
Rekonstrukce školní kuchyně

Od voleb do zastupitelstva města v roce 2006
uplynuly pouze dva měsíce, a tak připomeňme
snad jednu v těchto týdnech dokončenou akci,
a to rekonstrukci školní kuchyně. Tato nutná
modernizace stravovacího provozu bohužel
nebyla dotována žádnou dotací, bylo nutno, aby
si na její realizaci ZŠ a MŠ Olešnice vzala úvěr.
Při radikálních úsporných opatřeních se podařilo
místo rozpočtovaných 7 mil. Kč nákladů dokončit
modernizaci za 3,25 mil. Kč.

Zprovoznění digitálního kina

V závěru roku bylo zprovozněno nové digitální
kino, první na Moravě. Na nutnou modernizaci
již značně zchátralých prostor získalo město první
dotaci z programu Leader.
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Rok 2007
Integrovaný dopravní systém

V tomto roce byl zahájen provoz integrovaného
dopravního systému. Měl přiblížit Olešnici
a všechny další obce regionu prostřednictvím
autobusové a železniční dopravy. Zpočátku
panovala ke změnám velká nedůvěra. Zavedení
tarifního jízdného, změny tras autobusových linek,
to vše zpočátku vyvolávalo emoce. Jak už to bývá,
spokojení nebyli slyšet, ozývali se pouze ti, kteří
spokojeni nebyli. Když však po čase stížnosti
ustaly, bylo zřejmé, že IDS cestující veřejnost
přijala a že zvýšený počet linek a spojů je vítaný.
Umožňuje totiž větší možnosti pro četnější spojení
s řadou center pro žáky a studenty, pracující, kteří
se až do té doby často nemohli dostat jinak než
automobilem na odpolední či noční směnu.
Zlepšení bezpečnosti chodců

Řadu roků trápila chodce jdoucí na Moravskou
stranu ulička z ulice Rovečínské na ulici Družstevní
u lékařského střediska. Prudký sráz vyústěný
na frekventovanou silnici nebyl bezpečný a budil
obavy především o bezpečnost procházejících
dětí. Město odkoupilo dům č. p. 134 a zadalo
jeho demolici, která proběhla v měsíci únoru.
V následujících měsících byl svah upraven a jeho
plocha byla diagonálně rozdělena novou stezkou
pro pěší ze zámkové dlažby ohraničenou kovovým
zábradlím. Vyústěna je do chodníku podél silnice
(v současné době je dokončena rekonstrukce
chodníku na druhé straně ulice u lékařského
střediska, a protože jsou tak splněny technické
normy, bude požádána SÚS o vyznačení přechodu
pro chodce).
Podpora turistického ruchu

K podpoře turistického ruchu byly změněny
webové stránky města a nainstalovány webové
kamery, které upozorňují na aktuální dění
v centrálních částech Olešnice.
Součástí
dotovaného projektu byla i instalace řady map
na trasách cyklostezek i v ulicích města, které se
netěšily od dob instalace zájmu pouze turistů, ale
i vandalů.
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Rekonstrukce komunikací

V tomto roce proběhly nejrozsáhlejší
rekonstrukce komunikací v celém volebním období.
Ta, která město nic nestála, byla rekonstrukce ulice
Křtěnovské, kterou hradila SÚS Jihomoravského
kraje (nákl. cca 2,0 mil. Kč). Na základě vzájemné
dohody mezi městem a SÚS provedlo na své
náklady město odvodnění komunikace a výstavbu
chodníků na této ulici. Ucelenou rekonstrukci této
ulice pak doplnila nová výsadba stromů.
Další rekonstrukcí chodníků byla výměna obrub
a dlažby na ulici Trpínské, nový povrch pak dostala
i ulička u zdravotního střediska.
Opravy památek

Farní sbor církve českobratrské provedl v tomto
roce rekonstrukci věže kostela s přispěním
stopadesátitisícové dotace zastupitelstva města.
Další podpořenou opravou kulturní památky
byla rekonstrukce kříže na olešnickém náměstí.
Zde se město podílelo jednou polovinou nákladů
rekonstrukce, zatímco druhou financovala
římskokatolická farnost.
Pět let poté

Pod tímto názvem si olešničtí občané připomněli
v červenci událost bleskové povodně, která
prošla Olešnicí v roce 2002. Za účasti hejtmana
Jihomoravského kraje a řady dalších významných
osobností, projektantů a zástupců stavebních firem
a především za účasti olešnických spoluobčanů
proběhla prohlídka dokončených poldrů. Všichni
přítomní vysoce hodnotili vzájemnou spolupráci
a její výsledek jako realizaci akce, která je jinde
zatím jenom v plánech.
Skládka kalů

Protože legislativa neumožňovala nadále
skládkovat kaly z čistírny na polních hnojištích,
bylo rozhodnuto je stabilizovat na skládce přímo
v prostorách ČOV. Vybudována byla betonová
otevřená skládka s tím, že až to financování dovolí,
bude zastřešena.
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Kulturní akce

Vedle řady již tradičních akcí proběhla v tomto
roce oslava 100. výročí založení spolku včelařů.
V této souvislosti byla vydána i zajímavá publikace.
Křest knihy

Další knihou spojenou s historií Olešnice bylo
vydání knihy J. Havla Nikdy se nevzdávat. Kniha,
která popisuje život brigádního generála Zdeňka
Škarvady a válečné dění u československých perutí
RAF, měla svůj křest v sále kina za velké účasti
občanů. Zdeněk Škarvada i autor knihy Josef Havel
byli olešnickým obecenstvem velmi dobře přijati.
Žádosti o dotace

Rok, který byl ve znamení menších investic,
však zaměstnal úřad i zastupitelstvo při přípravě
nových projektů. Byla dopracována žádost o dotaci
z Norských fondů na „modernizaci školských
zařízení“ (ZŠ a MŠ), připravovala se žádost o dotaci
na zateplení a výměnu oken hlavní budovy školy
z operačního programu životní prostředí. Stovky
stran výkresů, grafů a tabulek pro Norské fondy
dokonce v angličtině.
Závěr roku

Vánoční dobu tohoto roku doplnil dar
zastupitelstva ŘK farnosti betlém z Betléma a nová
světelná výzdoba náměstí. Uskutečnily se také
první adventní trhy.
Změna územního plánu č. 1

V souvislosti s přípravou plánu na zprůtočnění
koryta Nyklovického potoka, kterou iniciovala
červnová povodeň roku 2006, byla nutná změna
územního plánu. Ta měla umožnit zpracování
projektové dokumentace o tři metry širšího koryta
potoka a další pás k přístupu k němu. Současně
podalo vedení Mlékárny Olešnice, RMD žádost
o změnu územního plánu u mlékárny k rozšíření
průmyslové zóny vedle nové haly. Zatímco k
rozšíření koryta potoka připomínky nebyly, změna
územního plánu u mlékárny byla připomínkována
a v této souvislosti vzniklo dokonce občanské
sdružení „Mlíkárna“.

5

Rok 2008
Tento rok byl ve znamení zahájení velkých investičních akcí, ale obohatil olešnický spolkový
i kulturní život.
Olešnické mateřské centrum Hastrmánek

Skupina maminek založila neziskovou organizaci
Olešnické mateřské centrum Hastrmánek. Zázemí
pro svoji činnost našla v pronajatých prostorách
orlovny. Podařilo se jim získat řadu dotací, ale
hlavně obohatily kulturní a společenský život města
organizací řady seminářů, školení a pravidelných
setkání.
Olešnický košt vína

V březnu se uskutečnil v kulturním domě
I. olešnický košt vína a tím vznikla nová tradice
v kalendáři kulturních akcí. Přestože Olešnice
leží v nejsevernější části Jižní Moravy, ctitelů vína
je i u nás celá řada. Výstava vzorků moravských
a rakouských vín si nezadala ani s těmi, které
organizují vinařské obce. Doprovod písniček
v podání Jožky Šmukaře zvýšil kulturní úroveň
akce.

Nejlépe opravená kulturní památka

Čerstvě rekonstruovaný evangelický kostel byl
přihlášen do soutěže organizované Jihomoravským
krajem o „nejlépe opravenou kulturní památku
kraje“. Hlasovalo se prostřednictvím internetu,
bohužel však první ročník této soutěže nebyl
organizačně příliš dobře připraven. Přesto získal
evangelický kostel 2. místo v této soutěži a s tím
spojenou finanční odměnu pro vlastníka. Ta se
pochopitelně hodila pro následující investice.
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Rekonstrukce radnice

V jarních měsících proběhla rekonstrukce
kancelářských prostor v poschodí radnice. Její
součástí byla rekonstrukce vytápění, rekonstrukce
elektroinstalace a datových sítí. V místnostech
byly udělány nově podlahy, omítky a byly sníženy
podhledy původní vysoké stropy. Kanceláře pak
byly vybaveny novým nábytkem. K rekonstrukci
radnice přistoupilo zastupitelstvo jako k jedné
z posledních nutných oprav městských budov s
tím, že modernizace především internetové sítě
byla již naprosto nezbytná.

Úspěšně získané dotace

Zastupitelstvo města bylo seznámeno s výsledky
žádostí města o dotace. Jednak dotace na zateplení
hlavní budovy školy a výměny otvorových prvků,
jednak s výsledky žádosti z Norských fondů
na modernizaci školských zařízení. Obě žádosti
byly úspěšné a zastupitelstvo tak mohlo schválit
rozjezd dvou velice významných investičních akcí.
Obě dotace dohromady činily cca 20 mil. Kč.

Výměna otvorových prvků a zateplení budovy
školy

V krátkém čase léta proběhla velice rozsáhlá
investiční akce zaměřená na výměnu oken a dveří v
hlavní budově školy a na její zateplení, a to jednak
pláště budovy, ale i zateplení půdních prostor a
sklepů. Olešnická škola tak vedle výrazného
snížení nákladů na energie získala i novou fasádu.
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Změna vlastníka Mlékárny Olešnice RMD

Olešnická veřejnost byla prostřednictvím
zpravodaje informována o změně vlastníka
Mlékárny Olešnice, RMD. Došlo tak ke koncentraci
více výrobních závodů v rukou jednoho vlastníka.
Územní řízení: Nyklovický potok

Projekční kancelář vytvořila projektovou
dokumentaci na úpravu koryta Nyklovického
potoka. Tento projekt byl konzultován s veřejností
na veřejném projednání a proběhlo územní řízení.
Takto připravenou akci město předalo správci
vodního toku Zemědělské vodohospodářské správě
k dalšímu řešení, které je oprávněn činit pouze a
jenom vlastník vodního toku.
Myslivecká střelnice

Dlouhodobá dobrovolná pracovní činnost
členů mysliveckého sdružení na výstavbě brokové
střelnice byla úspěšně zakončena v měsíci říjnu,
když byla slavnostně otevřena za účasti veřejnosti.
Stavební práce na Ski-areálu

Provozovatel Ski-areálu před zimní sezonou
na své náklady provedl propojení retenční nádrže
a Nyklovického potoka k zajištění dostatečného
množství vody pro technické zasněžování svahu.
Kapacita stravování prostřednictvím okénka se
ukázala jako nedostatečná, a proto provozovatel
přistavěl k budově technického zázemí restauraci.
Podpora turistického ruchu

V tomto roce byl natočen nový film propagující
region a jeho turistické atraktivity pod názvem
„Vítejte v Olešnici“.
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Rok 2009
Zjištění zájmu veřejnosti

Na základě výzvy v Olešnickém zpravodaji byla dotazována veřejnost na zájem o výstavbu nových
parkovacích míst a jejich pronájem, který by pokryl náklady na jejich stavbu. Zájem nebyl velký
a z přihlášených případných žadatelů bylo technicky možno realizovat výstavbu parkovacích míst
formou podélného stání na chodníku pouze na Moravské straně. Pronájem však nebyl realizován
žádný a všechna nově vybudovaná parkovací místa mají charakter parkování veřejného. Obdobně
vyzněla další výzva, kterou se zjišťoval zájem o výstavbu nových domů v lokalitě Piskačův sad. Zde se
nepřihlásil vůbec nikdo.
Dotace MAS Boskovicko Plus

Město Olešnice jako součást dobrovolného svazku obcí Olešnicko je členem MAS Boskovicko
Plus. Zemědělské subjekty, obce a neziskové organizace tak mohou na našem území získat dotace
z Programu rozvoje venkova prostřednictvím žádostí směřovaných na MAS Boskovicko Plus. V
tomto roce byly podány první žádosti, a to zemědělských subjektů, farnosti, města a SDH. Všechny
tyto žádosti byly úspěšné, a proto se mohla realizovat v roce 2010 výstavba komunitního centra ve
dvoře fary, rekonstruovat klubové zázemí hasičárny a mohla být realizována rekonstrukce lékařského
střediska.
Putování po hradech a zámcích a otevřené rozhledny

Jako součást projektu podpory turistického ruchu na Boskovicku se uskutečnil I. ročník akce „Putování
po hradech a zámcích“ a „Otevřené rozhledny“. Akci spolupořádaly obce a města, na jejichž území
hrady, zámky a rozhledny jsou. V Olešnici pomohli akci zorganizovat hasiči, myslivci a T. O.Zmijáci.
Rekonstrukce uličky na Moravskou stranu

Nejkratší spojnice mezi Moravskou stranou
a náměstím – totiž ulička mezi domy a přes
„Loučka“ nevytvářela zrovna malebný kout
Olešnice. Také bezpečnost chodců z důvodu
opuštěného chátrajícího objektu byla narušena.
Proto došlo k rekonstrukci povrchu, instalaci
pletiva, osvětlení objektu a výstavbě plotu.
Soubor těchto opatření stav významně zlepšil.

Staré filmy

Město nechalo digitalizovat filmy olešnických
filmařů a tyto filmy byly za velké účasti veřejnosti
především z řad starších spoluobčanů promítnuty
v kině. Pro úspěch prvního promítání následovala
další, a tak po dlouhé době bylo kino plně obsazené.
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Dětská hřiště

Vedle cyklického provedení nátěru dřevěných prvků stávajících dětských hřišť vybudovalo město
na základě požadavků veřejnosti další dvě dětská hřiště, a to na „Loučkách“ pod ulicí Křtěnovskou
a v parčíku u ulice Klimentka.

10 roků města

Olešnice oslavila 10 roků od určení městem. Nejvýraznějším připomenutím bylo konání I. olešnického
václavského jarmarku, který byl hojně navštíven. Přítomna byla delegace z estonského města
Killingi-Nömme. Olešnici též navštívil estonský velvyslanec v Praze.

Rekonstrukce vodojemu

Jako součást významnějších oprav v oblasti vodního hospodářství
města byly provedeny opravy a zateplení objektů dvou vodojemů
v majetku města.
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Modernizace školských zařízení

S přispěním dotace EHP Norska proběhl patrně
největší zásah do objektu základní školy a mateřské
školy posledních let.V mateřské škole byla vyměněna
okna a tím došlo k velice výraznému zlepšení
energetické náročnosti této budovy. Se stejným
problémem ztrát tepla se léta potýkala přístavba
školy. To se podařilo odstranit zateplením objektu
a výměnou otvorových prvků. Tímto projektem
pak bylo dokončení zateplení obou budov základní
školy. Ke snížení nákladů na vytápění přispělo
zrušení kotelny na půdě a výstavba nové plynové
kotelny v prostorách staré kotelny na pevná
paliva. Současně byly vyměněny radiátory v hlavní
budově a instalovány termostatické hlavice.
Archaické toalety v hlavní budově prošly celkovou
rekonstrukcí. Nejvýznamnější změnou, kterou žáci
o prázdninách poznali, pak byla kompletní výměna
školního nábytku.
Modernizace a rozšíření kulturních zařízení
regionu Olešnicko

V tomto roce byla Olešnice opět úspěšná v získání
dotace z evropských fondů a to z Regionálního
operačního programu. Jednalo se o více než
7,5 mil. Kč dotace na rekonstrukci přízemí
kulturního domu a jeho adaptaci na učebny základní
umělecké školy, a to včetně nákupu vybavení
a hudebních nástrojů. Tato etapa byla dokončena
ještě v roce 2009. Souběžně probíhaly i práce
na adaptaci bývalého domu služeb na knihovnu
a muzeum historických vozidel.
Přípravy zprůtočnění koryta Nyklovického
potoka

Správce vodního toku ZVHS Brno podal žádost
o dotaci na zpracování projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení akce „Zprůtočnění koryta
Nyklovického potoka“. Ministerstvo zemědělství
žádosti vyhovělo a tak byla vybrána projekční
kancelář k realizaci zpracování projektové
dokumentace.
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Rok 2010
Dlouhá zima

Zima tohoto roku byla bohatá na sněhovou nadílku. Tu v ulicích jsme moc rádi neviděli, protože
bylo nutné sníh neustále uklízet a po několika týdnech opakovaných sněhových srážek už ani nebylo
kam. Problémy byly především v úzkých uličkách Olešnice. Zimu si naopak pochvalovali příznivci
zimních sportů a především lyžaři na Ski-areálu v Olešnici. Mezi nimi pak byli i žáci olešnické školy
na kurzu (provozovatel poskytuje služby vleků lyžařskému kurzu ZŠ Olešnice zdarma).
Rekonstrukce lékařského střediska

Na jaře byly zahájeny práce na rekonstrukci lékařského střediska výměnou střešní krytiny, práce pak
pokračovaly uvnitř objektu, a to výměnou oken, rekonstrukcí ústředního topení, rekonstrukcí čekárny,
centrální chodby, toalet u dětského lékaře a zřízením venkovní čekárny u dětského lékaře. Termín
dokončení prací: konec září.

Vysprávky komunikací

Město Olešnice se může pochlubit poměrně slušným stavem povrchu místních komunikací. Je to
dáno jejich pravidelnou údržbou, a tak i letos proběhly nutné vysprávky v řadě ulic.
Pálení čarodějnic

Ve spolupráci s SDH Olešnice uspořádalo zastupitelstvo města po dlouhé době „pálení čarodějnic“
v prostorách parkoviště u ski-areálu. Hranice i kulturní program přilákaly při tomto prvním ročníku
pálení čarodějnic poměrně značný počet návštěvníků. I toto je možná obnovení tradice.
12

Otevření knihovny a muzea

Od března je otevřena nová knihovna na náměstí, která poskytuje vedle nových prostor i větší
výpůjční dobu knihovny a vedle stálého knižního fondu i knihy zapůjčené knihovnou v Boskovicích.
Na 1. máje bylo za velké účasti veřejnosti slavnostně otevřeno i muzeum historických vozidel a stálá
výstava obrazů rodiny Hamerských. Tato rodina obrazy a exponáty městu pro stálou expozici bezplatně
zapůjčila.
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Projekt Poznej své přátele
V rámci spolupráce se slovenskou MAS z okolí Myjavy se uskutečnilo setkání našich a slovenských
dětí a zástupců spolků ze Slovenska. Tento projekt stoprocentně financovaný z dotace EU umožnil
setkání našich a slovenských dětí a občanů. Pozitivní bylo ocenění Olešnice a práce jejích občanů
a zastupitelstva.
100 let budovy školy
Při konání II. václavského jarmarku rozhodlo zastupitelstvo a vedení školy o uskutečnění oslav 100 let
budovy školy. Tato akce je příležitostí k setkání bývalých absolventů a učitelů a prožití příjemného
odpoledne na jarmarku.
Modernizace a rekonstrukce ČOV
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout úvěr ve výši 2,2 mil. Kč na nezbytnou modernizaci provozu
ČOV. Jedná se o zastřešení skládky kalů, výměnu kalové koncovky (technologie kalolisu za odstředivku
kalů) a výměnu dmychadel. Úhrada úvěru měla být uhrazena jako nákladová položka ze stočného. Na
samý závěr volebního období byla v září schválena starostou na jaře podaná žádost o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 1, 5 milionu Kč. Úvěr tak bude nutno čerpat pouze ve výši 700 tis. Kč.
Rada města tak mohla pro rok 2011 po projednání s vodohospodářem snížit výši stočného o 2,- Kč.
Pokles daňových příjmů
Světová hospodářská recese se dotkla i naší země, jejích občanů i obcí. Obce v tomto roce hospodařily
s výrazně nižšími daňovými příjmy, jejichž pokles byl bezmála 20 %. To se Olešnice naštěstí nedotklo
při realizaci investic, protože byly financovány z dotací. Pozitivní je, že dotace dokázala získat
i římskokatolická farnost na realizaci komunitního centra ve dvoře fary a hasiči na modernizaci
klubového zázemí hasičárny.
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