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Úvodní slovo starosty obce
Rád využívám možnosti poděkovat v tomto čase vánočním
všem spoluobčanům obce za vše dobré, co pro naši obec vykonali.
Poděkovat chci těm, kteří přispěli a přispívají k tomu, že naše obec
si udržuje vysoký kredit mezi obcemi našeho malebného Slezska.
Přál bych Vám všem, aby Vánoce přinesly do vašich domovů
a duší mír, pohodu, štěstí a hodně radosti. Přeji všem úspěchy
i zdraví v roce 2004.

Mgr. Jan Katolický
starosta obce
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Vyvrcholení oslav 45. výročí družby obcí Štrba - Štěpánkovice
45. výročí vzniku družby obcí Štrba – Štěpánkovice
vyvrcholilo ve dnech 14. – 15. listopadu letošního roku
společným setkáním našich občanů s delegací zastupitelů
Štrby. Pozvání přijali představitelé obce Štrby v čele se
starostou Michalem Sýkorou, folklórní soubor Horec i členové
Klubu družby. Ve štrbské delegaci byli i sportovci.
Po pátečním slavnostním přivítání se naši přátelé ubytovali
v hotelu na Albertovci a na koupališti v Bolaticích. Sobotní
dopolední program připravili pro naše hosty členové školské
a kulturní komise. Kdo měl zájem, navštívil hornické muzeum
v Petřkovicích, členové Horce pak intenzivně zkoušeli.
Sobotní podvečer byl věnován vlastním oslavám. Na
slavnostním kulturním programu se podílel pěvecký soubor
ZŠ Štěpánek vedený Mgr. Andreou Antlovou a Mgr. Kateřinou
Burešovou, folklorní soubor Srubek pod vedením R. E. Kurky
a folklorní soubor Horec vedený paní Annou Tekelovou a
panem Mgr. Kornelem Jurčo. Při slavnostním večeru byla
oceněna řada těch, kteří se podíleli na upevňování a rozvíjení družby. Starostové obou obcí, pánové Michal Sýkora za Štrbu a Mgr. Jan
Katolický za Štěpánkovice, vzpomněli těch, kteří stáli u kolébky družby a naše řady již opustili, popřáli všem pokračování neformální
družby a vyslovili přesvědčení, že štafetu přátelství ponesou dál mladí obou obcí. Předali si vzájemně věcné dary a starosta obce
Štěpánkovic pak udělil pamětní listy těm, které navrhly rady obcí Štrby a Štěpánkovic. Vyvrcholením večera bylo vystoupení všech
souborů, které bylo odměňováno častým potleskem a sklízelo zasloužené uznání diváků, mezi nimiž nechyběli i starostové z okolních
obcí a řada hostů z Opavy a Ostravy.
Společenský večer se protáhl do pozdních nočních
hodin a byl příležitostí zavzpomínat si s přáteli na
uplynulá léta. Byl zároveň příslibem toho, že naše obce
i bratrské národy mají k sobě blízko a že se mohou
vzájemně stále obohacovat a ovlivňovat.
Nedělní dopoledne sloužilo neformálním setkáním na
obci, ve škole i v rodinách, sportovcům pak ke změření
sil ve stolním tenise a odbíjené.
Krásnou tečkou za družebními dny byl koncert
skupiny Javory sourozenců Ulrychových. Pohoda na
jevišti se odrazila i v nádherné atmosféře v hledišti.
Nezaujatí pozorovatelé z řad cizích návštěvníků nešetřili
slovy chvály na zdařilou akci.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na zdaru setkání
a koncertu podíleli. Byla jich celá řada a nelze je všechny
vyjmenovat. Ještě jednou všem díky.

Vítání občánků
Obecní úřad spolu se členy školské a kulturní
komise uspořádal 30. listopadu, přesně
po deseti letech, opět vítání občánků.
Organizátoři tak vyslyšeli hlasy
našich spoluobčanů, které volaly
po tom, aby se zachovávaly
dobré tradice. V každé
historické době vítali lidé
děti na svět. Oslava nového
života je prastarý a ušlechtilý
zvyk, a proto jsme se rozhodli
tuto tradici obnovit. Pozvání na
nedělní odpoledne přijali rodiče
18 dětí narozených v letošním roce.
Děti z mateřské školy pod vedením
učitelek Marie Vojtíškové a Dáši Slané

Mgr Jan Katolický starosta obce

svým kouzelným projevem vyloudily úsměvy
i slzy dojetí na tvářích přítomných, žáci
základní školy pak zpestřili odpoledne
svými flétnami i slovem. Starosta
obce přivítal do kruhu našich
spoluobčanů nové človíčky a
popřál jim i rodičům všechno
nejlepší. Drobné dárečky a
pamětní listy, vyrobené zvlášť
pro tuto příležitost panem
Danielem
Riemlem,
jistě
potěšily všechny přítomné. Již
dnes můžeme říci, že ve vítání
občánků budeme dále pokračovat.
Poděkování patří všem, kteří tuto
zdařilou akci připravili.
JaK
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Také v letošním roce, 25. výročí založení Srubku, soubor nezahálel
Štrba
Poslední srpnový víkend odjel Srubek spolu
s delegací zástupců obce na oslavy 45. výročí
založení družby do spřátelené Štrby, kde také
vystoupil s pásmem písní a tanců ze Slezska.

Setkání na oplátku
V polovině listopadu navštívili naši obec
přátelé ze Štrby. Celý víkend se nesl ve znamení
folklorních vystoupení. Štrbský Horec i náš Srubek
byli garanty přátelského setkání v sále našeho
kulturního domu.

Stavění máje

První vystoupení

30. dubna se soubor Srubek zúčastnil
tradičního stavění máje. O tradiční akci
byl opět obrovský zájem. Na tradičních
místech se vztyčovaly máje a hosté
ze širokého okolí si užívali bohatého
pohoštění a zábavy. V restauraci U lípy
zpestřil večerní program soubor Srubek,
který ve svém půlhodinovém pásmu
naladil diváky do noty a do úsměvu. Na
Statku i na hřišti bylo rovněž plno diváků
a hostů, kteří využívali pohostinnosti i
příjemné pohody. Nádherné teplé počasí
nepřipomínalo konec dubna a umocnilo
tak nádhernou atmosféru, kterou obdivují
již po desítku let místní i přespolní
diváci.

Skutečně prvním letošním vystoupením Srubku byly Chodníčky k domovu
v opavském Minoritu. Generálkou bylo kácení máje před restaurací U lípy, kde soubor
za značné pozornosti diváků s chutí zazpíval starý odzkoušený repertoár místních písní.
Posluchači zpívali s sebou a vytvořily v posledním květnovém sobotním podvečeru
příjemnou náladu. Chodníčky 7. června zhlédla v areálu Minoritského kláštera jen
hrstka diváků. Kvalitní sestava souboru tak vystupovala vlastně jen sama pro sebe.

Večer pro důchodce
V pátek 21. listopadu odjel Srubek do Petřkovic, aby na setkání důchodců vystoupil
s komponovaným pásmem našeho vedoucího R. E. Kurky. I když soubor neodcestoval
v úplném složení, obec vzorně reprezentoval. Petřkovičtí obyvatelé neměli tušení, že
několik kilometrů od jejich obce existuje soubor, který udržuje zvyky a tradice i jejich
regionu. Celý program a vystoupení Srubku se neslo ve znamení výtečné atmosféry
v sále i na jevišti. Dlouhotrvající potlesk, poděkování a pozvání na další vystoupení
svědčilo o tom, že se vystoupení souboru opravdu líbilo. Srubek zpívá koledy

Srubek nahrál cédéčko - KOLEDY

Šilheřovice

Počátkem prosince připravil umělecký vedoucí souboru Rudolf Engie
Kurka nahrávku koled slezského regionu. V nahrávacím studiu Patrika Benka
v Kravařích soubor strávil řadu
hodin, aby mohlo vyjít první
cédéčko souboru. Předloňská
nahrávka vánočního koncertu
byla vytvořena z videonahrávky
a neměla patřičnou zvukovou
kvalitu. Studiová nahrávka pak
splnila všechny parametry CD
kompaktů.
Na nahrávce se podílel celý
soubor i s kapelou. Grafickou
úpravu přebalu připravil pan Daniel
Riemel, spolupracovník našeho
obecního úřadu. Finanční krytí
kompaktu zajistil obecní úřad.

Počátkem listopadu vystoupil Srubek v
šilheřovickém zámečku. Na večírku pořádaném
podnikatelskou firmou vyrábějící osvětlovací
tělesa předvedl pásmo hlučínského folklóru.
Hosté z celé republiky se s tímto stylem doposud
nesetkali a byli překvapeni krásou našich písní i
tanců. Ve stísněných prostorách soubor navodil
výtečnou atmosféru a strhl přihlížející k častému
spontánnímu potlesku. Pořadatelé, kteří si náš
soubor vybrali, byli nadmíru spokojeni a netajili
se přáním brzy soubor opět přivítat. Po vystoupení
chodili za účinkujícími diváci a upřímně se
zajímali o historii souboru i o celý náš region.
CD - Srubek zpívá KOLEDY
(... dyč su vanoce)

Zakoupíte na obecním úřadě ve Štěpánkovicích.

Máte něco na srd c i a c h c e t e s e o t o p o d ě l i t ?

( P ř í s p ě v k y, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany . . . )
Podklady můžete poslat e-mailem na adresu ous@volny.cz, donést na obecní úřad,
nebo zaslat p oštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice. Značka: ZPRAVODAJ .
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Děti v mateřské školce se připravují na vánoční besídku
Těšíme se na Vánoce,
Nejkrásnější svátky v roce.
Už, už, aby tady byly,
aby se nám nezpozdily.
Vánoce! Přicházejí snad do všech rodin.
Ale nejen tam. Toto netrpělivé očekávání
provází rovněž děti i celý kolektiv v naší
mateřské škole. Ale abych nepředbíhala.

krátké pásmo básní a tanečků. A sotva
děti přednesly verše malým chlapcům
a holčičkám, už se chystaly na přivítání
MIKULÁŠE. Ten nepřišel sám. Přivedl
si s sebou pomocníky. Anděla a čertíka.
Samozřejmě, že přišli mezi děti, a donesli
jim krásné dárečky, andělské pohlazení a
čertovské hudrování. Vyzdobili jsme pro
tak vzácnou návštěvu všechny prostory

Vezmeme to postupně. Naposledy jsem
Vás seznámila s tím, co děti čeká po
příchodu do MŠ. Čas ale ubíhá dál. Letos
byla opět obnovena krásná akce - VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ, na kterém se podílely i
naše děti a paní učitelka Vojtíšková.
Připravily si pro své následovníky

mateřské školy. To proto, aby Mikuláš a
jeho společníci viděli, jak děti spolu se
svými učitelkami umí vyzdobit prostory,
ve kterých tráví dost času. Svou návštěvou
nás poctili také přestavitelé naší obce a
rovněž nezapomněli malou pozorností na
naše nejmenší. Všem děkujeme.

Duchovní život v naší obci
„Každá obec, každé město se může stát Betlémem
a každé srdce může být jesličkami, ve kterých se narodí láska“.

(P.Bosmans)

Radostná doba adventní nás připravuje a vede ke kouzelným Vánocům.
Podruhé s Vámi, drazí farníci a občané Štěpánkovic, budu zpívat „Narodil se
Kristus Pán“, (a proto) radujme se „! Radost je často spojená s vděčností. Také
já jsem vděčný za první celý rok strávený ve Štěpánkovicích, za to, že jsem se
mohl s Vámi těšit novým životem u příležitosti křtu, odevzdat člověka a celý
jeho život do náruči Boží, když jste se loučili se zemřelými. Za to, že jsem se
mohl zúčastnit s Vámi všeho, co je od narození člověka až do je odchodu z
tohoto světa. Jsem vděčný celému zastupitelstvu obce, všem učitelům ve škole
za výbornou spolupráci. Jsem vděčný farníkům a občanům Štěpánkovic za
ochotnou pomoc a podporu, za každé dobré slovo, pochopení, odpuštění lidských
nedokonalostí a především za každodenní modlitbu v našem kostele. A do tohoto
našeho společného domu - do kostela Vás srdečně zvu na oslavu radostných
vánočních svátků. Jako farní rodina buďme spolu u Kristova oltáře. A vánoční
přání mi dovolte vyjádřit slovy Phila Bosmansa: „Vánoce ať se stanou výzvou,
abychom napsali slovo M Í R nad celou zemí“.
P. Mariusz Jónczyk, farář
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Zpestřením v tomto vánočním čase
bude divadelní představí v kulturním
domě pod názvem Ferda v cizích službách.
A už klepe na dveře vánoční těšení. Je
vidět na dětech to očekávání, které jim
přinese splnění jejich snů a přání. Vánoční
besídka proběhne ve všech třídách a pod
stromečkem nám Ježíšek nadělí spoustu
krásných dárků, na které se přijdou
podívat i rodiče a prarodiče dětí. Všichni
budou u nás srdečně vítáni. Tak bohatého
ježíška bychom nemohli dětem nabídnout,
nebýt přátel dětí a mateřské školy, kteří se
nemalou měrou podíleli na bohatosti této
chvíle. Abychom mohli tak milé hosty
pohostit, napekly pro ně děti z předškolní
třídy cukroví. Určitě jim bude chutnat.
Vážení a milí přátelé naší mateřské
školy, dovolte mi, abych Vám jménem
svým, jménem celého kolektivu pracovníků MŠ, ale především jménem
všech dětí, vyslovila upřímné poděkování
za Vaši pozornost a přízeň, kterou nám
věnujete. Patří Vám upřímný dík a těšíme
se na naši další spolupráci v roce 2004.
Věřím, že i ve Vašich domovech zavoní
cukroví, purpura, a bude slyšet vánoční
hudba. Přejeme Vám a všem dětem pěkné
VÁNOCE, hodně zdraví, spokojenosti a
šťastný nový rok 2004.
Mějme na paměti:
Kdo má děti rád,
ten si umí s nimi hrát.
A ten, kdo to neumí,
málo lásce rozumí.

KOSMETIKA
Monika Fojtíková

Bolatice, Nádražní 50
Tel.: 553 655 136
Nabízí nové služby:

Ošetření pleťovou maskou
(obličej + oči + rty)

Pleťová kůra „iontový lifting“
(ultravypínací a zpevňující)

Pleťová kůra „LA BOMBA“

(kombinace kolagenu, elastinu a placenty se
silným účinkem pro obnovu a regeneraci pleti)

Dámská depilace nohou
(teplým voskem)

Každá zákaznice,
při celkovém ošetření pleti
získá kosmetický dáreček.

Dobří holubi se vrací
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pana Kašného Josefa v celé OS Opava.
Závod Koblenz 743 km vyhrál v
rámci OS Opava holub pana Křempka
Leoše. Dva holubi pana Svačiny
Karla byli nejúspěšnějšími holuby
na dlouhých tratích. V podzimních
měsících probíhají závody mladých
holubů, ve kterých opět chovatelé
ze Štěpánkovic obsadili přední
místa. 2. Peterek Norbert,
3. Křempek Leo, 8. Pavera
Josef, 12. Jašek Leo.
4
holoubata
pana
Peterka Norberta byla
nejlepší v závodní
sezóně 2003, z
toho jsou 3 mezi
nejlepšími
závodníky
v
republice.
Věřím,
že
také v novém
roce
2004
naši chovatelé
dosáhnou
tak
dobré výsledky
jako
v
roce
uplynulém.

MÁTE ČISTÉ SV

V naší obci jednou ze základních
organizací jsou chovatelé poštovních
holubů. V této organizaci jsou také
chovatelé z obce Kobeřice a jeden
z Hněvošic. Tato činnost je časově i
finančně náročná. Vyžaduje znalosti
v chovu holubů, v závodních metodách,
ve zdravotním stavu holubů a celoroční
péči o své chovy. Naši chovatelé
přesto dosahují stále významné
úspěchy v různých soutěžích, do
kterých se závody poštovních holubů
započítávají. Nejvíce je však sledována
soutěž - Mistrovství oblastního
střediska /OS/ Opava, do kterého jsou
začleněni také chovatelé z Bruntálska.
Této soutěže se zúčastnilo v roce 2003
104 chovatelů. V hlavní soutěži, do
které bylo zařazeno 21 závodů, z toho
16 tuzemských a 5 zahraničních, se na
předních místech umístili: 2. Peterek
Norbert, 7. Křempek Leo, 11. Pavera
Josef, 12. Vaňhara Břetislav. Rychlý
návrat našich holubů z každého
závodu domů je k zamyšlení. Zvláště
pak z dálkových závodů jako je závod
Ostende, vzdálenost vzdušnou čarou
do naší obce 1075 km, vyhrál holub
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K tomu jim přeji hodně štěstí,
zdraví, což přeji také jménem nás
chovatelů všem občanům naší obce.
Vaňhara Břetislav
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Nový kříž

Teplo domova

V předvečer dušičkových svátků
byl na místním hřbitově usazen nový
centrální hřbitovní kříž. Firma AUG
– FRED pana Pavla Wolného tak
dokončila více než půlroční snažení
obce o celkovou úpravu středu hřbitova.
Komise představitelů z řad obce i
katolické veřejnosti vybrala z několika
alternativ k realizaci návrh ing. Jana
Krämera. Na vlastní realizaci se podíleli
i naši spoluobčané pánové Josef Bielan
a Josef Vendelín, kteří připravili spolu
s pracovníky Střediska služeb betonový
tubus pro centrální kříž. Kobeřická
firma pana Wolného, našeho rodáka,
pak zhotovila vlastní kříž. Italský
barevný mramor byl pracovní komisí
vybrán s ohledem na kvalitu materiálu i s ohledem na jeho barvu, jež ladí
s okolní dlažbou. V příštím roce by měl být kříž vysvěcen a měla by v něm být
osazena soška Madony. V původním kříži byla soška Panny Marie, kterou obci
zapůjčila paní Rehlichová. I do nového kříže bude osazena soška zapůjčená
paní Rehlichovou. Všem, kteří se podíleli na pracích kolem kříže, jménem obce
děkuji a věřím, že kříž bude zdobit náš hřbitov i v dalších letech.
JaK

Ještě jednou hřbitov
V minulém vydání obecního zpravodaje
jsme popisovali problémy s odkládáním
odpadů na místním hřbitově. Bohužel si řada
našich spoluobčanů kontejnery na plasty
stále plete s popelnicí a vhazuje do nich
zeleň z hrobů, někteří tam dokonce donášejí
odpady z domu. Stejně tak si někteří
spoluobčané pletou park vedle hřbitova se
skládkou odpadů a nosí tam zeleň ze svých
zahrad. Výše uvedené problémy se dají
řešit tak, že pracovnice střediska služeb
budou stále po některých spoluobčanech
uklízet. Třetí problém, který se vyskytuje
na místním hřbitově, je zásuvkový rozvod
nízkého napětí. Stává se často, že na obecní
úřad dorazí rozzlobený občan se sdělením,
že zásuvky nefungují a je nutné je rychle
opravit, protože on potřebuje spravit
náhrobek. Problém není v elektrozařízení
hřbitova, ale v nářadí a prodlužovacích
kabelech, které si občané donesou z
domu. Hlavní rozvaděč je totiž vybaven
zařízením, které automaticky odpojí zásuvky
v okamžiku, kdy někdo zapojí vadné nářadí
nebo prodlužovací kabel.

Začalo topné období a většina z nás sleduje
číselník plynoměru, popřípadě elektroměru.
Spotřeba plynu a elektrické energie je přímo úměrná
technickému stavu jednotlivých domů, způsobu
regulace vytápění a zvyklostem obyvatel jednotlivých
domů. Při rozhodování o způsobu vytápění jsme byli
nalákáni na nízké ceny plynu a elektřiny. V současné
době, kdy jsou ukončeny plošné plynofikace, se
pomalu, ale jistě, zvyšují ceny nejen plynu, ale také
elektřiny a ostatních paliv. Bohužel, důsledkem
zvyšujících se nákladů na vytápění domů a přípravu
teplé vody je, že někteří občané spalují vše, co dům
dá. Dokonce se stává, že den před sběrem plastů mizí
z chodníků modré pytle připravené k odvozu.
Žádáme proto všechny občany Štěpánkovic, kteří
spalováním plastů a odpadů z výroby nábytku ničí
ovzduší v obci, aby si uvědomili, že nejenže jednají
protizákonně a je možné je postihnout, ale zároveň
ohrožují zdraví všech občanů Štěpánkovic. Původně
jsme chtěli na závěr tohoto článku vyjmenovat
nejhorší místa v obci. Poslední měsíc máme tolik
stížností, že můžeme klidně říct, že tento nešvar se
rozmáhá po celé obci.
BH

Územní plán
Základním dokumentem rozvoje obce
je územní plán obce. Obec Štěpánkovice
má platný územní plán, který byl schválen
obecním zastupitelstvím v roce 2002. Jeho
výkresová část je vyvěšena na nástěnce na
Obecním úřadě a je spolu s textovou částí
občanům k dispozici k nahlédnutí. Územní
plán je zpracován s výhledem na dvacet
let. Protože běžný život přináší změny,
jsou z různých důvodů vyvolávány změny
územního plánu. Návrh na změnu ÚP
může podat každý, kdo má k tomu nějaký
důvod. Na zastupitelích obce pak je tyto
návrhy projednat, popřípadě si vyžádat
doplňující údaje, zpracovat a schválit návrh
na pořízení změny ÚP. Z toho vyplývá,

že ne všechny předložené návrhy musí
být schváleny a zapracovány do návrhu
změny ÚP. Jedním z předkladatelů návrhu
na změnu ÚP je i obec Štěpánkovice, která
taky může předkládat návrhy na změny.
Do roku 2002 financoval pořízení změny
ÚP stát prostřednictvím pověřeného
stavebního úřadu, v případě Štěpánkovic
to byl stavební úřad v Kravařích. Od roku
2003 si každou změnu ÚP hradí obec a ta
má právo od jednotlivých navrhovatelů
změn požadovat částečnou úhradu
nákladů, které jsou spojeny se změnou
ÚP. Náklady spojené se změnou ÚP se
pohybují od desítek tisíc až po statisíce
korun.
BH

Změny ÚP Štěpánkovice

Naše obec má v současné době v běhu dvě změny ÚP. Návrh změny č. 1 ÚP prošel
několika schvalovacími řízeními jak dotčených orgánů tak zastupitelstvem obce a je
předpoklad , že bude schválen v průběhu příštího roku. Návrh změny č. 2 ÚP byl podán
na stavební úřad v Kravařích a vybraný projektant zpracuje koncept této změny. Tento
koncept bude postupně projednáván dotčenými orgány státní správy a zastupitelstvím
naší obce. V návrhu změny č. 2 ÚP je celkem 29 bodů. Kromě ostatních jsou v tomto
návrhu tři body, které navrhla samotná obec a jejichž schválení ovlivní velkou část
obyvatel obce. Jsou to :
- změna zařazení pozemků v lokalitě U Dvora z místa určeného
k nerušivému podnikání na místo určené k výstavbě rodinných
domků a domů k hromadnému bydlení
- změna umístění čistírny odpadních vod pro Štěpánkovice
Vážení spoluobčané,
z Kravař do Štěpánkovic, do lokality u zastávky ČD
obracíme se na Vás s následující výzvou.
- změna umístění ČOV pro Svobodu a Bílou Břízu za kolejiště,
Stále hledáme promítače pro naše panoramatické kino. směrem ke Kobeřicím
- změna umístění ČOV pro Albertovec do rohu výběhu pro
Snad se v naší obci najde několik ochotných spoluobčanů.
koně ve směru od Štěpánkovic vlevo za mostem. Předpokládáme,
Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.
že návrh změny č. 2 ÚP bude schválen koncem roku 2004 nebo
starosta obce
začátkem roku 2005.
BH

Stále hledáme promítače
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Chcete inzerovat
v našem zpravodaji?
Vaše příspěvky do
Štěpánkovického
zpravodaje
přijímáme na
Obecním úřadě ve
Štěpánkovicích.

Ceník inzerce
velikost
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cena

200,100,50,25,-

www.stepankovice.cz * e-mail: ous@volny.cz
Štěpánkovický zpravodaj vydává Kulturní a školská komise při Obecním úřadu ve Štěpánkovicích.
strana: 8

Štěpánkovický zpravodaj upravil a graficky zpracoval: Daniel Riemel

tků
á
v
s
h
c
í
očn
n
á
v
í
t
i
ž
04
o
0
r
2
p
u
é
k
n
o
r
m
e
ého
Příj
v
o
n
o
d
í
lepš
j
e
n
e
š
v
a
Vám přeje redakční rada
Štěpánkovického zpravodaje

