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Západné Slovensko
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
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27.450
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34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

01 AUTO-MOTO / predaj

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

02 AUTO-MOTO / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
» KÚPIM STARÉ AUTOVETERÁNY ŠKODA, LADA, TRABANT,
atď, mopedy, Babeta, Pionier, Simson 0918383828

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
» RODINA V PRIEVIDZI PRIJME
DO 3 IZBOVÉHO BYTU DO
SPOLU BÝVANIA ŽENU KTORÁ DOKÁŽE ABY BOL PRÍJEMNÝ DEŇ BEZ HÁDOK VYROZUMIEME NA ČÍSLE 0915343208

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

Blíži sa február
Žiaden akčný titulok v zmysle myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta„padne vám sánka“, prípadne - kýmto darom, ak by ho nevyužívali.
V septembri 2015 hovoril arci„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“.
biskup Vasiľ pred pútnikmi z celého
Proste a jednoducho – blíži sa feb- Slovenska zo Šaštínskej baziliky o
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa obraze materinských bolestí - bolestí
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu
podľa vlastných pozorovaní, ale naj- nadšenia, radosti a životného optimä v odkazoch stáročných tradícií mizmu, stratu ľudskosti a súcitu –
prichádza pravidelne niekoľko dní rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery
s takmer jarným nádychom. Do za- v autoritu, v občianske i cirkevné
čiatku skutočnej jari je to potom už inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku
„malina“.
Spravidla sa tá „jarná“ februá- a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a
rová nádejná perióda zjavuje v jeho štedrosti, zo straty solidarity a nádeposlednom týždni. Je to signál na je“.
Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ
ukončenie obdobia tmy, chladu,
depresií, na oživenie snov, predstáv ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a
ako inak, na upratovanie, vetranie, kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako
vynášanie a pálenie zlého, starého, návod na spokojný život - nevidím,
stuchnutého, plného chorôb. Je stále nepočujem, nehovorím a
dobré dbať na tradície našich pred- hrabem len k sebe“.
Blíži sa čas jarného
kov, pretože obsahovali v sebe veľké
upratovania, už o memúdra celých generácií.
Bolo by veľmi nerozumné za- siac. Dosť času na prehodiť takto nazbierané skúsenosti a mýšľanie.
S pozdravom
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa obrazu síce na prvý pohľad lákavému, všetko dobré –
no inak z hľadiska hodnôt úplne bezcennému. Ľudia dostali od Boha dar
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Príklad:
RP TO 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910419469

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

781200011

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

LETÁKY
0905 719 135
Vox populi

„Ak chceme zmenu k lepšiemu životu, musím začať od seba. Nevoliť znamená súhlas s doterajšími politickými praktikami.“
Gabriela Kratochvílová Nitra

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

STRIEKANÁ
IZOLÁCIA
0905 413 219 0908 623 755
www.calet-sro.sk

721200021

BB
KY
LI
LC
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Trojuholník škola – rodič - žiak III
Pri výbere školy je veľmi dôležitý jej
kolektív, jej vedúci pracovníci, teda
zamestnanci, ktorým denne zverujeme svoje deti.
Od kvality zamestnancov sa odvíja
aj to, ako sa dieťa v škole cíti, ako v nej
napreduje, aký má postoj k inštitucionalizovanému vzdelávaniu. Kritérium
kolektívu školy sa teda javí rodičom
ako najdôležitejšie. Je o to naliehavejšie, keďže zo všetkých strán počúvame, že v školách sú nekvalitní učitelia,
keďže sú nedostatočne zaplatení.
Ako laik posúdi kvalitu zamestnancov? Nemožno sa spoľahnúť na
internetové referencie, príp. na klebety, nemôžu byť jediným zdrojom. Žiaľ,
jeden nespokojný hlas má väčšiu silu
ako piati spokojní, môže škole krivdiť.
Ani informácie zo školského webu nie
sú zárukou, majú sčasti marketingovú
funkciu. Deň otvorených dverí (DOD)
veľa naznačí, no užitočná je aj náhodná návšteva školy, pri ktorej si treba
všímať, ako sa o vizuál školy pracovníci starajú, ako estetizujú priestory pre
žiakov, či nekričia po žiakoch, či si ich
všímajú aj cez prestávky a pod. Veľmi
dôležitá je priama komunikácia a nie
iba s vedením školy. Treba si všímať,
ako reagujú na vaše otázky, ako vás
počúvajú, ako sú otvorení v rozhovore.
Odporúčam školu navštíviť s odbor-

níkom (učiteľom). Náhodná návšteva
však nemusí byť dovolená. Preto využite pobyt v škole počas DOD na maximum a sledujte rôzne interakcie pedagógov s deťmi počas celej akcie. Určite
sa možno spoliehať aj na prvotný pocit
z návštevy školy, na intuíciu. Možno
si zistiť stabilitu školského kolektívu,
či nedochádza k častej fluktuácii zamestnancov. Neodporúčam riadiť sa
rôznymi rebríčkami škôl či výsledkami
z testovaní, nie sú obrazom personálu
školy, iba čiastkovým hodnotením určitého aspektu školy.
Možností na posúdenie kolektívu
školy máme teda minimálne. Dobrých
učiteľov nám nemusí zaručiť ani súkromná škola, ktorá lepšie odmeňuje
zamestnancov. Ak sa však aj stane, že
po nastúpení vášho dieťaťa zistíte, že
personál je problém, je veľmi dôležité
byť aktívnym rodičom školy, zapájať sa
do aktivít, navrhovať zmeny, vstupovať
do samosprávnych funkcií školy, a tak
školu meniť. Možno práve spolupráca
učiteľov a rodičov by predišla strachu z
nesprávneho výberu školy. Ak by však
pochybnosti o pretrvávali, existujú isté
možnosti, ako mať dieťa doma a individuálne ho vzdelávať. To je však osobitná téma. Dôležité je uvedomiť si, že
ste rodičia detí, na ktorých vám záleží,
a preto by ste mali participovať na fungovaní školy a školstva vôbec.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ
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PRÁVNIK RADÍ / PRÁCA, DOMÁCNOSŤ

Návrh na rozvod manželstva
Návrh na rozvod manželstva smeruje
k tomu, aby bolo manželstvo právne
zrušené. Podanie takéhoto návrhu by si
mal navrhovateľ dôkladne premyslieť,
nakoľko ide o závažné rozhodnutie.
Navrhovateľom môže byť iba jeden
z manželov. Konanie o rozvod manželstva je návrhové a nikdy sa nezačína
z úradnej povinnosti. Manžel alebo manželka by mali návrh na rozvod podať, len
ak je vzťah medzi nimi vážne a trvalo
rozvrátený, manželstvo nemôže naďalej
plniť svoj účel a od manželov nemožno
očakávať obnovenie manželského spolužitia. Návrh na rozvod manželstva musí
spĺňať formálne náležitosti predpísané
zákonom. Podáva sa v písomnej forme.
Možno ho podať v listinnej podobe osobne v podateľni súdu alebo poštou, taktiež
možno využiť spôsob elektronického
podania. Súdny poplatok za podaný návrh na rozvod manželstva je vo výške
66 eur, a to v prípade podania v listinnej
podobe a v prípade elektronickej verzie
je to 33 eur. Návrh na rozvod manželstva
musí spĺňať okrem formálnych náležitostí aj obsahové náležitosti. Prioritne je
dôležité označiť súd, na ktorý sa návrh
podáva. V návrhu je taktiež potrebné
označiť účastníkov konania, ktorými sú
obaja manželia. Označení sú ako manžel
a manželka. V prípade, ak z manželstva
pochádzajú deti, bude súčasťou návrhu
aj úprava práv a povinností k maloletým
deťom na čas po rozvode. Vzhľadom na
uvedené je súd povinný v rozhodnutí,

ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov
maloletého dieťaťa, vždy upraviť výkon
ich rodičovských práv a povinností k
maloletému dieťaťu na čas po rozvode.
V návrhu na rozvod manželstva je teda
potrebné presne špecifikovať manželov,
a taktiež maloleté deti s uvedením ich
osobných údajov. V návrhu sa stručne
popíše, kedy manželstvo vzniklo, aký bol
jeho doterajší priebeh. Taktiež sa uvádzajú dôvody prečo jeden z manželov žiada
o rozvod manželstva. Navrhovateľ popíše
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré ho
viedli k podaniu návrhu. V záverečnej
časti navrhovateľ musí uviesť tzv. petit,
v ktorom zhrnie čo zamýšľa dosiahnuť
podaním návrhu, teda čo je jeho cieľom.
Na konci návrhu sa navrhovateľ podpíše
a uvedie miesto a dátum spísania návrhu.
K návrhu je potrebné ako prílohu doložiť
kópiu sobášneho listu. Ak sú účastníkmi
maloleté deti dokladá sa aj ich rodný list.
Zároveň môže navrhovateľ doložiť listiny alebo iné dôkazy preukazujúce jeho
tvrdenia. Súd môže manželstvo rozviesť
bez účasti manželov, len za predpokladu,
že z manželstva nepochádzajú maloleté
deti. Návrh na vyporiadanie majetku sa
podáva samostatne.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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ACN, POLITICKÁ INZERCIA / DRAŽBA, SLUŽBY

Príbeh misionára z Nigérie je nádherným svedectvom Božej prozreteľnosti.
Otec Kenneth Iwunnu (45) pochádza
z Nigérie a momentálne už 7 rokov pôsobí
ako misionár v tradične kočovnom kmeni
Borana v odľahlej časti Etiópie. Kňazom sa
túžil stať od skorého detstva. Už ako malý
chodil každé ráno na svätú omšu a dokonca kvôli tomu niekoľkokrát prišiel neskoro
do školy. Ani trest ho však neodradil od
toho, aby prišiel do kostola aj na ďalší deň.
Kňaz v jeho farnosti mu bol vzorom.
Farnosť Svätého kríža, kde aktuálne otec Kenneth Iwunna pôsobí, je veľmi
odľahlým miestom. „Ľudí z kmeňa Borana priťahuje ku kresťanstvu vedomie, že
každý človek je milovaný. Okrem toho sú
ohromení univerzalitou Cirkvi a tiež chcú
byť jej súčasťou,“ vysvetľuje kňaz.
Vďaka pomoci z nadácie ACN môže
každý rok 65 až 100 mladých z tejto farnosti navštíviť pastoračný program v jednej
z diecéz. „Väčšina z nich nikdy nebola
inde ako vo svojej vlastnej dedine. Je pre
nich dôležité stretnúť sa s mladými z iných
kmeňov a rozprávať sa s nimi.“
Vo farnosti tiež pomáha manželským
párom, ktoré sa rozhodli prijať kresťanskú
vieru. Chcú prijímať sväté prijímanie, no
nemôžu, kým neuzavrú aj Cirkevné manželstvo. Mnohí však nemajú peniaze na
prstene či na oblečenie, ktoré k cirkevnému sobášu patrí.
„Organizujeme preto svadobný ob-
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AUKCIOR s.r.o.

Alternatíva existuje
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Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

DRAÇBA

rad pre viaceré páry naraz a zabezpečíme
im všetko, čo na túto slávnosť potrebujú,“
hovorí otec Kenneth. „Je to pre nich obrovská úľava, keď sú konečne manželmi aj
pred tvárou Cirkvi.“
V komunite sa pomaly sa zlepšuje aj
postavenie žien „Taktiež povzbudzujeme
dievčatá, aby chodili do školy,“ objasňuje
misionár. „Vedie to k prudkému poklesu
manželstiev detí. Veríme v evanjelizáciu
prostredníctvom vzdelávania.“
Pred otcom Kennethom však stále
stoja mnohé výzvy: „Cesty sú v zlom stave
a na väčšinu miest sa dá dostať len pešo,
na bicykli alebo na mopede. Keď cestujem
sám a musím ísť cez les, niekedy mám
strach – sú tu totiž leopardy, obrovské
hady a veľmi veľa hyen.“
Keby si však otec Kenneth mohol vybrať, zostal by podľa vlastných
slov v Etiópii už navždy. Zo svojej úlohy
misionára v kmeni Borana má veľkú radosť: „Moja viera tu silnie. Mám možnosť
pomôcť im spoznávať Boha, a tak im
sprostredkúvať samotný život. Je to najlepšia vec, aká sa mi ako kňazovi mohla
stať.“
ACN každoročne podporuje v Etiópii
približne 40 projektov, ktoré sú financované sumou vyššou ako 1 milión eur. Viac informácií nájdete na www.acnslovensko.sk

Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko rozožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným papierom od jedného okienka k druhému.
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Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súdnictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí,
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafiánmi.

.JFTUPBŘBTLPOBOJBESBäCZ
%SBäCBTBVTLVUPŘOÓEŵB
PIPEW
TÓEMFESBäPCOÓLB
Nitra, Fr.Mojtu 43

Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie,
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom
môže hocikto, ale konkrétne riešenia máme pripravené iba my.
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpovedne vyhlasujem, že sme pripravení.
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» Ľudmila Pöštenyiová
- ACN Slovensko

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Ako dostať mladých
z „mama hotelov“
Témou februárových volieb sa stali nájomné byty.
Strany sa predbiehajú, kto ich sľúbi viac a kto si to
napíše väčšími písmenami na billboardy. Diskusia
sa skončí, keď sa ich spýtate, kto ich má postaviť
a kde na to vezmú peniaze. Nevedia.
Ak ste po 30tke a máte predstavu o svojom
živote, vezmete si hypotéku, ktorú splácate až do
dôchodku. Ak patríte do veľkej skupiny mladých,
ktorí hypotéku nedostanú, máte problém. Zostali
ste „na krku“ rodičom, ktorí sú možno radi, že vás
majú doma, ale rozvoju mladých rodín to nepomáha. A potom sa čudujeme, prečo sa nerodia deti
a obyvateľstvo starne. Dôvod je prostý – nemajú
ani len kde bývať.
Som spoluautorom Návodu na lepšie Slovensko
– 1144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Mojím príspevkom je práve
Nájomné bývanie. Vyhlásiť, že niečo vyriešime,
môže ktokoľvek. My však vieme, ako. Vieme, ktorý
paragraf zmeniť, ako nastaviť systém spravodlivo či
ako pri tom nikoho neobmedzovať.
Tieto riešenia si môžete prečítať v našom Návode na stránke
www.sas.sk/fungujuce_hospodarstvo.

Prijmeme

vodičov VZV
na TPP v NR. Mzda 837€/brutto/mes + príplatky podľa ZP,
bonusy do výšky 15%,

'LVSHĀLQJ6.
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09-22

0944 425 183
Preukaz VZV PODMIENKOU

75-17

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.
MAHAX Slovakia, s.r.o.

78 120 0008-3

SL 3,83€/deň alebo strava.

Ladislav Matejka
krajský predseda SaS
v Trenčíne, kandidát č. 27
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Etiópia je najlepšia vec,
aká sa mi mohla stať

78 120 0021
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Zelenina cisárov - pór
Na viacerých miestach sa o ňom
zmieňuje dokonca aj Starý zákon.
Na stole rímskych cisárov bol tak
isto nesmierne obľúbený. A známy
rímsky cisár Nero ho vraj miloval
natoľko, že podľa tejto zeleniny dokonca dostal aj prezývku.
Pór je bohatý na draslík, znižuje krvný tlak a hladinu zlého cholesterolu,
zároveň však zvyšuje hladinu dobrého
cholesterolu, čím brzdí aterosklerotický proces a ďalšie srdcovo-cievne ochorenia. Pravidelná konzumácia póru s
cesnakom tiež znižuje riziko rakoviny
hrubého čreva a prostaty. Nezanedbateľný je preventívny účinok póru pri
chorobách žíl, pretože bráni vytváraniu krvných zrazenín. Keďže pór patrí
k diuretikám, odporúča sa aj ľuďom
trpiacim na dnu a reumatizmus.
Pór je navyše prirodzenou zbraňou
proti baktériám a hubám. Ak naša strava pozostáva prevažne z údenín, vyprážaných jedál, sladkostí a umelých
sladených nápojov, žalúdok a horná
časť tenkého čreva sa stávajú útočiskom celých kolónií baktérií a húb, ktoré
sa tam závratnou rýchlosťou množia.
Pór je ideálna zelenina pre starších a
seniorov, pretože im zlepšuje črevnú
flóru.
Ženy trpiace opakovanými zápalmi
močového mechúra by mali častejšie
konzumovať pór. Horčicový olej alicín
sa vylučuje cez obličky do močového
mechúra a tam môže naplno rozvinúť

svoje antibakteriálne účinky.
Účinné látky v póre pôsobia proti
nadmernému zahusťovaniu krvi, riedia krv a zabezpečujú, aby sa nehromadila v dutinách nepružných ciev.
Pór patrí k najúčinnejším druhom zeleniny proti starobným zmenám ciev.
Vysoký obsah vitamínu K v póre aktivuje osteokalcín, bielkovinu, ktorá je
životne dôležitá pre zdravie kostí.
Pór je dobrým zdrojom alylsulfidov,
ktoré môžu inhibovať dráhy spojené s
tvorbou malígnych nádorov. Môže tiež
znížiť riziko rakoviny prostaty, hrubého čreva a vaječníkov. Spotreba póru v
primeraných množstvách chráni vaše
oči pred šedým zákalom a vekom podmienenou makulárnou degeneráciou
(strata centrálneho videnia).
Pretože pór obsahuje väčšie množstvo solí kyseliny šťavelovej, nie je
vhodný pre ľudí, ktorí majú choré obličky a žlčník.

» red

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

85-0008

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

33-0008

Facebook: aiwsk

32-0002

www.aiw.sk

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)
32-0001-1
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