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Zdařilová Drahomíra
Podhorný Petr
Teltscher Miroslav
Škůrek Zdeněk
Horníčková Pavlína
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POZVÁNKA NA AKCE

Divadelní soubor Loštice: hra ÚDRŽBÁŘ
Sobota 4. listopadu 2017 v 18 hod. - KD Líšnice
Relaxace zve děti i všechny věkové kategorie do přísálí KD:
22. 11. v 17 hod. - na zdobení perníčků
7. 12. v 17 hod. - výroba vánočních a novoročních přáníček

TURNAJ V MARIÁŠI - Hostinec Líšnice - 18. 11. 2017
Memoriál Zdenka Neubauera

-

registrace od 8 do 9 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - 8. prosince - Líšnice - na návsi
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ - 9. prosince - KD Líšnice
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Občané i návštěvníci Líšnice si určitě povšimli změny vzhledu budovy bývalé školy.
Proběhla zde výměna oken, která byla financována z dotace poskytnuté KÚ Olomouckého kraje.

VZPOMÍNÁME

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

Tak jak Ti z očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

113. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1981 začala psát Marie Plháková
Dne 31. října tomu byly dva roky, kdy nás navždy opustil
pan Antonín Rosta. Dne 1. prosince by se dožil 76 roků.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Rok 1985
Mateřská škola
Budova školy je ve velmi dobrém stavu. Vnitřní prostory jsou moderně zařízeny.
V září provedli pracovníci kom. Služeb nátěry oken a dveří v celé budově MŠ.
Učitelský sbor, správní zaměstnanci:
Ředitelka: Springerová Jaroslava
Učitelka: Orálková Justina
Školnice: Ryšavá Alena
Kuchařka: Plšková Stanislava
Vedoucí jídelny: Orálková Justina
Organizace školního roku:
Bylo přihlášeno 18 dětí. V jarních měsících stoupl počet na 20 dětí. Věk: 2-6 roků.
Složení:
Z Líšnice - 9 dětí, z Vyšehorek - 2 děti, z Podolí 9 dětí.
Počet dětí oproti loňskému roku poklesl o 40 procent a to jsou ve školce již děti
dvouleté. Ani do budoucna se situace nezlepší, ba naopak stav se ještě zhorší.

Škola:
Elokované pracoviště I.ZŠ v Mohelnici
Již 9 let dojíždí žáci I.ZŠ v Mohelnici do bývalé ZDŠ v Líšnici. Letos jich bylo 63.
Byly to dvě třídy 3. p. ročníku.
Vyučovali je učitelky: Jana Jakubcová a Marie Plháková. Jelikož se v Mohelnici
dokončuje výstavba nové ZŠ, má být pro děti ve školním roce 1986/87 již dostatek
tříd v Mohelnici a tím dojíždění do Líšnice bude ukončeno.

Pohyb obyvatel:
Počet obyvatel: 292, z toho 140 žen.
Přistěhování: 0
Odstěhování: 8
Sňatky: 5 - Springer Svatopluk, Zapletalová Věra, Šnobl Rostislav, Šnoblová Jarmila, Kubová Jana
Narození: 3 - Fokt Petr, Horálek Ladislav, Rýznar Petr
Úmrtí: 1 - Posoldová Marie ve věku 56 let
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Manželka Helena a děti s rodinou

KŘÍŽOVKA

1
2
3
4
5

Vyluštění minulé křížovky:
Svatý Václav víno chrání, po něm
bude vinobraní.
Hřímá-li v listopadu, …. ….. ...
Co bude následovat skrývá vyluštění
dnešní tajenky.
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Vodorovně:
1 - Švédská hudební skupina
2 - Hlavní město Jižní Koreje
3 - Sifon
4 - Tělní tekuktina
5 - Aqua
6 - Kostelní hudební nástroj
7 - Polní práce
8 - Otvor
9 - Zahrádku připravit k setí
10-Jadranský vítr
11-Vzor
12-Silná černá káva
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INFORMUJEME

SDH VYŠEHORKY

Z veřejného zasedání
Po loňské propršené
drakiádě, kdy draci zůstali na zemi,
se letos vyšehorší hasiči konečně dočkali větru. V sobotu 7. října panovalo
na louce u vodojemu krásné podzimní
počasí. Sluníčko občas vykouklo zpoza mráčků, nepršelo a hlavně dostatečně foukal vítr. To vše přilákalo na
Vyšehorskou drakiádu velký počet
účastníků. Akci si užívaly hlavně děti,
které byly nedočkavé, zda-li jejich
draci budou létat.
A opravdu všichni vzlétli. V jednu
chvíli se jich pohupovalo ve větru nad
Vyšehorkami kolem třiceti. Draci
nejrůznějších rozměrů, tvarů i velikostí. Svými rozměry asi zvítězila
několikametrová chobotnice. Děti
svým nadšením strhly s sebou i dospělé návštěvníky. Tatínci, maminky,
babičky pobíhali po louce a pomáhali
draky dostat do vzduchu. Vyšehorští
hasiči připravili pro návštěvníky drakiády bohaté občerstvení. Něco k jídlu, něco pro zahřátí… Celková atmosféra této
akce byla velmi příjemná. Na sluníčku se pěkně sedělo se a povídalo. Škoda jen, že
z Líšnice si na Vyšehorky tentokráte nenašel cestu téměř nikdo...
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Dne 20. 9. 2017 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 5 /
2017.
Přítomno: 6 zastupitelů
Omluven: 1 zastupitel /J.Kvíčala/
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 6/ Zastupitelstvo obce navrhlo vyškrtnout bod č. 10 z programu zasedání. Zastupitelstvo se domluvilo, že směnná smlouva s Úsovskem a.s. bude doplněna o
připomínky zastupitelů a tato skutečnost bude projednána v bodu 14. Z toho důvodu bude bod 10. Revokace bodu č. 10 – usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 6.
2017 vyřazen z programu jednání. Změna programu byla schválena 6 hlasy.
ad 7/ Místostarosta obce informoval zastupitele a občany o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci – Vrt pitné vody Vyšehorky, Líšnice, okres Šumperk v částce 162 107,- Kč. Dotace byla přijata a schválena
6 hlasy.
ad 8/ Místostarosta obce informoval přítomné o zkolaudování vodojemu a vystrojení vodojemu. Vodovod Líšnice – Vyšehorky je nyní oficiálně v plném provozu a
slouží pro občany obce.
ad 9/ Místostarosta obce seznámil přítomné s nutností schválit „Plán obnovy vodovodů Líšnice a Vyšehorky“. Dle zákonné povinnosti byl vypracován plán obnovy části vodovodu v Líšnici. Dle plánu musí obec ukládat finanční prostředky
k obnově této části vodovodu ve výši 199 000,- Kč/rok. Zastupitelstvo obce se
dohodlo, že bude zřízen zvláštní účet obce, na který bude každý rok zasílána částka určená plánem obnovy. Místostarosta obce také informoval o platnosti plánu
obnovy části vodovodu ve Vyšehorkách. Tento plán je platný do roku 2018 a bude
tedy nutné ho příští rok aktualizovat a schválit. Plán obnovy vodovodu v Líšnici
byl schválen 6 hlasy.
ad 10/ Bod byl vyškrtnut z jednání.
ad 11/ Místostarosta obce informoval přítomné o vyřazení křovinořezu Solo 154 z
evidence obce. Křovinořez byl jako nefunkční předán do servisu k provedení opravy. Servisní technik provedl kalkulaci nákladů na opravu křovinořezu. Výše opravy byla v takové výši, že není ekonomicky výhodné křovinořez opravovat. Obcí
byl zakoupen křovinořez nový a starý je nutno vyřadit z evidence. Vyřazovací protokol byl schválen 6 hlasy
ad 12/ Místostarosta obce informoval přítomné o požadavku krajského úřadu o
schválení dodatku o Dopravní obslužnosti s KÚOK na roky 2018-2019. Smlouva o
dopravní obslužnosti zajišťuje občanům obce hromadnou autobusovou dopravu a
obec za ni platí dle schváleného rozpočtu dle počtu obyvatel. Dodatek byl schválen
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6 hlasy.
ad 13/ Místostarosta obce informoval přítomné o záměru obce na nákup pozemku
par. č. 82/3 v k. ú. Vyšehorky. Pozemek bude sloužit pro výstavbu připravované
autobusové zastávky v lokalitě Pod dědinou ve Vyšehorkách. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem odkoupit uvedený pozemek od p. Smítala ml. Schváleno 6 hlasy.
ad 13 Místostarosta obce informoval přítomné o záměru obce na nákup pozemků
par. č. 429 a par. č. 432 v k. ú. Líšnice. Jedná se o pozemky, které chce obec využít
pro přípravu stavebních parcel pro plánovanou výstavbu rodinných domů. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem odkoupit uvedené pozemky od p. Dunovského a od p.
Šnobla. Schváleno 6 hlasy.
ad 14/ Místostarosta obce informoval přítomné o předložené směnné smlouvě mezi
obcí Líšnice a Úsovskem a. s. Zastupitel obce p. Koupil přednesl připomínky, které
měl k dané smlouvě. Upozornil, že kupní smlouva převádí pozemky u kravína od
Úsovska a.s. se všemi právy a povinnostmi k pozemkům. Dle jeho názoru, s kterým
souhlasili i ostatní členové zastupitelstva, by smlouva měla obsahovat ustanovení,
které zohlední stávající stav pozemků a které do budoucna upřesní zodpovědnost za
řešení případných ekologických rizik. Ve smlouvě také chybí ustanovení, jak bude
Úsovsko a. s. a obec Líšnice participovat na likvidaci základových konstrukcí nacházejících se na pozemcích. Po diskusi o připomínkách ke směnné smlouvě se
zastupitelstvo dohodlo pověřit starostu obce, aby uvedené připomínky projednal
s Úsovskem a. s. a aby se uvedené připomínky zapracovaly do směnné smlouvy.
Na základě připomínek zastupitelů se o smlouvě nehlasovalo.
ad 15/ Místostarosta obce informoval přítomné o záměru prodeje pozemku par. č.
759/4 v k. ú. Líšnice u Mohelnice. Jedná se o pozemek, který se nachází u zahrady
p. Bartoše a v užívání jmenovaným. Záměr byl schválen 5 hlasy, 1 zastupitel obce
se zdržel hlasování (p. Bartoš nehlasoval, protože je dotčeným účastníkem prodeje
pozemku).
ad 16/ Různé:
1. Místostarosta obce informoval přítomné o prodeji pozemků par. č. 13 o výměře
310 m2, zastavěná plocha par. č. 14 o výměře 266 m2, zastavěná plocha par. č. 119
o výměře 100 m2 zahrada, par. č. 120 o výměře 249 m2 zahrada a par. č. 127 o výměře 737 m2 trvalý travní porost vše v katastrálním území Vyšehorky, za 33 240,Kč spolku Ryzáček, z. s. Informoval, že k vyvěšenému záměru prodeje nebyla
doručena žádná připomínka k prodeji. Pozemky spolek Ryzáček, z. s. využije
k vybudování a provozování peletkárny, kde bude zpracovávat biologický odpad
vzniklý provozem spolku, případně biologický odpad likvidovaný obcí. Prodej pozemků byl projednán a schválen 6 hlasy.
Dále místostarosta projednal kupní smlouvu k prodeji pozemků spolku Ryzáček, z.
s. Ke smlouvě nebyly připomínky a byla schválena 6 hlasy.
2. Místostarosta obce informoval přítomné o kupní smlouvě mezi obcí Líšnice a
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řádně označena výstražnými trojúhelníky či kužely,
na trase byly umístěny přejezdové můstky. Sraz sborů byl v 9 hodin u hasičské zbrojnice. Omluvily se
SDH Moravičany, SDH Radnice, SDH Mohelnice,
SDH Vyšehorky se díky opravě na PPS nemohlo
zúčastnit. SDH Pavlov nedalo žádnou zprávu o své
účasti. Proběhl nástup a rozprava velitele zásahu
Milana Nováka s veliteli jednotlivých SDH. 9,45 Líšnické družstvo „B“
hod. byl oficiální čas odjezdu na stanoviště. Do 25 minut mělo být kompletně nachystáno a připraveno k spuštění akce. Stihlo se do 24 minut. Za 10 minut od nasátí byla voda k dispozici v přistavené cisterně. V 10,35 bylo oficiálně ukončeno.
Zpět ke zbrojnici i s úklidem stanovišť a vyproštěním
zapadlého vozidla na hřišti se poslední domácí družstvo A vrátilo v 11 hodin – čas úklidu a návratu na
místo určení 25 minut. Bylo připraveno malé občerstvení – klobáska, párek v rohlíku – na starost Olda
Smítal a Ilona Nováková - ta nám ráno pro zahřátí
uvařila skvělý svařáček. Oběma děkujeme za spoluVoda dorazila ke zbrojnici
práci. V klubovně zbrojnice se zatopilo v krbových
kamnech, účastníci se mohli v klidu a teple najíst, dát si točené pivo, čaj či kávu či
nějakou tu štamprličku. Na starost to měla Jiřina Baumová, Petr Orálek a Hanka
Dvořáková. Proběhl opět nástup družstev, kde se zhodnotilo celé dopoledne.
Účastnil se i starosta obce, který si trať prošel a také naši akci vyhodnotil ze svého
pohledu. Ozývaly se většinou pochvalné hlasy, jako vždy někde vázla komunikace
podle signálů. Snad jediný „zádrhel“ mělo stanoviště Líšnice B, kde se za plného
chodu musela měnit hadice ve vedení . Tady právě moc dobře nezafungovala komunikace pomocí signálů směrem k sání z rybníka, ale kluci se s tím poprali a trošku mokří a se zavřenýma očima svůj úkol zvládli. Kdo chtěl poseděl s námi na
zbrojnici do podvečerních hodin. Z našeho pohledu se akce vydařila velice, velitel
mohl po 3 týdnech neklidného spaní konečně po vydařené akci v klidu usnout. Že
si občané obce všimli, že se jim pod okny něco děje nás potěšilo a my jim tímto
ukázali, že i o tom ti hasiči jsou. Štěstí přeje připraveným. Děkujeme tímto všem
zúčastněným a všem, kteří tuto naši akci podpořili.
Jitka Mošovská, starostka
Video na https://www.youtube.com/watch?v=nwUlN-lzVvg&feature=youtu.be
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SDH Líšnice

Dálková doprava vody
V sobotu 21. října se konala společná akce hasičů okrsku č.10 a to taktické cvičení
– dálková doprava vody. Letošní cvičení mělo číslo 6, před námi bylo cvičení 2x
v rozdílném terénu Žadlovického parku, v Moravičanech, v Lošticích a
v Křemačově v areálu Mohelnických lomů. Sbory okrsku si již několikrát mohly
vyzkoušet svou techniku při transportu vody do místa určení. U nás v obci je terén
také rozmanitý. Cvičení bylo o tom, zda jsou stroje schopny zásobovat hasičskou
cisternu tak, aby cisterna byla schopna nepřetržitě hasit a nemuset opouštět místo
požáru kvůli načerpání vody. Jednalo se o transport vody z vodního zdroje pana
Navrátila k hasičské zbrojnici. Cesta vedla přes obec – ta byla samozřejmě ne ta
možná nejkratší – ale díky ní by bylo možné
jít od bývalé školy směrem na konec vesnice
směr les nebo na konec vesnice směr Vyšehorky, obsáhnout celou oblast středu obce a
dojít až na další konec obce směr Loštice.
Varianta to tedy byla taková, která by dokázala zabezpečit přísun vody kdekoliv v obci.
Trasa vedla od rybníku podél cesty na Svinov, prošla pod mostem u pana Drapla, přes
Cvičení začalo nástupem jednotek
hřiště, u bývalého obchodu se stáčela směrem k obecnímu úřadu, podél cesty až
k domu pana Kuby na kraji obce a odtud
přes louku ke zbrojnici. Na trase bylo 10
požárních strojů a na konci u zbrojnice cisterna Tatra 148 CAS. Bylo tedy 11 stanovišť. Délka tratě cca 1.100 metrů, převýšení
9. stanoviště u hospody
cca 30 metrů. Na trase byli tyto týmy: 1. u rybníka s plovoucím košem SDH Pavlov Výběr z hroznů, 2. následovalo SDH Doubravice se strojem PPS 8, 3. Líšnice
A se strojem PPS 8 – stanoviště u mostu u pana Hledíka, strojník Stanislav Plšek,
členové Stanislav Ondris, Petr Orálek, Jiřina Baumová a Šimonek Mošovský, 4.
SDH Loštice s PPS 8 – provlékali vedení pod mostem, 5. SDH Žadlovice, 6. SDH
Podolí, 7. SDH Palonín, 8. SDH Křemačov, 9. Líšnice B se strojem PPS 15 – stanoviště u hospody, strojník Radka Švédová, členové Josef Malý, Jakub Kraus, Jitka Mošovská, 10. SDH Studená Loučka, 11. cisterna SDH Loštice. Trasa byla
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a podnikem Lesy České republiky, s. p. Smlouva byla projednána zastupiteli, kteří
se shodli na doplnění a změně předložené smlouvy. Zastupitelé mají obavy, aby se
záměr vybudování vodního díla uskutečnil a aby se prodávané pozemky využily
skutečně pro výstavbu vodní nádrže. Z tohoto důvodu se rozhodli podmínit prodej a
převod pozemků doložením kolaudačního rozhodnutí vodního díla. Zastupitelé také
nesouhlasí s navrženou cenou cca 17,- Kč/m2. Po diskusi o výši požadované ceny
za pozemky se zastupitelé domluvili, že bude po Lesích ČR požadovat částku 25,Kč/m2. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce, aby projednal uvedené připomínky
s Lesy ČR. O smlouvě nebylo hlasováno z důvodu výše uvedených připomínek.
3. Místostarosta obce informoval přítomné o žádosti na odkup, případně pronájem,
pozemku par. č. 46 od p. Zdeňka Škůrka. Zastupitelé p. Bartoš a p. Friedl prezentovali průběh jednání s panem Škůrkem. Bylo sděleno, že o uvedeném pozemku se
uskutečnilo mezi zástupci obce a p. Škůrkem několik jednání, na kterých p. Škůrek
neměl zájem o odkup uvedeného pozemku, ačkoliv v minulosti žádost o odkup dle
jeho tvrzení podával předešlým zastupitelům a vedení obce. O odkup nebo pronájem pozemku projevil zájem až po zjištění, že o pozemek projevil zájem jiný zájemce. Zastupitelstvo obce se rozhodlo dát přednost žádosti o pronájem pozemku p.
Škůrkovi z důvodu stávajícího užívání. Zastupitelstvo nechce uvedený pozemek
prodávat, protože přes pozemek vede obecní kanalizace. Proto se rozhodlo s p.
Škůrkem uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou v délce 1 rok za částku 100,Kč/rok. Pronájem pozemku byl následně schválen 6 hlasy.
4. Místostarosta informoval o jednání zástupců jednoty COOP se starostou obce.
Bylo oznámeno, že COOP žádá od obce příspěvek na provoz prodejny v obci ve
výši 4 000,- Kč/měsíc. Po debatě o provozu a výši příspěvku, kde bylo mimo jiné
sděleno, že obec chce zachovat provoz prodejny v obci a uvedený příspěvek je
v možnostech obce, byl příspěvek na provoz prodejny COOP v obci schválen 6
hlasy.
Nezařazené:
Od přítomných občanů byl vznesen dotaz na opravu silnice v obci. Místostarosta
informoval přítomné, že firma realizující vodovod uznává reklamaci opravy povrchu vozovky jen částečně. Neuznané reklamace bude muset obec nechat opravit
na vlastní náklady. V tuto dobu se projednává rozsah opravy a kalkulace na opravu
komunikací.
Dále byl zastupitelům přednesen požadavek p. Vaška na doplnění dopravního značení ve Vyšehorkách na místní komunikaci od návsi kolem hasičské zbrojnice ke
komunikaci III/3537 značkou Obytná zóna. Po přednesení požadavku se rozproudila živá debata o dalších požadavcích na doplnění dopravního značení ve Vyšehorkách. P. Koupil přidal požadavek na umístění značky Stůj, dej přednost v jízdě na
křižovatku místních komunikací v lokalitě Pod dědinou. P. Plesník se posléze přidal s požadavkem na umístění stejné značky na křižovatce místních komunikací
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u jeho domu. Zastupitelé vzali požadavky na vědomí a přislíbili, že uvedené požadavky projednají.
Pan Havlíček požádal zastupitele obce, zda by mohli projednat s p. Kozmanem
upravení náletových keřů na jeho pozemku, které hyzdí obec při výjezdu z Líšnice
směrem na Vyšehorky. Zastupitelstvo se domluvilo, že problém s p. Kozmanem
projedná.
Na závěr zasedání si vzal slovo místostarosta obce p. Aleš Friedl a oznámil přítomným svou rezignaci na funkci místostarosty obce a na členství v zastupitelstvu obce. Toto své rozhodnutí zdůvodnil zvýšením pracovních povinností v zaměstnání.
Zastupitelstvo obce vzalo rezignaci na vědomí a nastalou situaci bude řešit na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce. Závěrem p. Aleš Plhák poděkoval za
zastupitele p. Friedlovi za dosavadní činnost a pracovní nasazení pro obec.

INFORMUJEME

Máte zájem o nový obecní informační kanál ?
Vážení spoluobčané,
zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být informováni o
aktuálním dění v naší obci? Připravujeme pro Vás nový komunikační kanál Hlasenirozhlasu.cz, díky kterému Vás budeme informovat SMS zprávami, e-mailem,
nebo přes mobilní aplikaci.
Jiří Kvíčala DiS., starosta
Tato služba je pro Vás zcela zdarma.
Pokud chcete odebírat hlášení, můžete si vybrat jednu z možností:
Přihlaste se přes internet: Přejděte na www.obec-lisnice.hlasenirozhlasu.cz ,
klikněte na Odebírat hlášení a zaregistrujte se.
Pošlete SMS: Ve tvaru LISNICE JMENO PRIJMENI CASTOBCE CISLOPOPISNE+“Váš e-mail“ na číslo 774724136 (informace dostanete formou SMS i na
Váš e-mail). Chcete-li dostávat jen některé druhy informací, doplňte jejich čísla do
SMS (např.LISNICE….1 3 5)
Další možnosti odběru:
Nainstalujte si mobilní aplikaci Hlasenirozhlasu.cz – najdete na Google Play.
Vyplňte ústřižek na letáku, který obdržíte na Obecním úřadě v Líšnici.

Změna úředních hodin OÚ v Líšnici
Pondělí
Úterý
Středa

8.00 - 16.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.
8.00 - 16.00 hod.

Čtvrtek
Pátek
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8.00 - 12.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.

MOŽNÁ NEVÍTE

VOLBY
2017
obec: Líšnice
ve výsledcích
Voličů v seznamu: 300
Vydáno obálek: 208
Odevzdáno obálek:208
Platných hlasů: 207
Volební účast: 69,33%
Volební účast v ČR:
60,84%

Výsledky v celé ČR:

Jak jsme hlasovali?

Výsledky v obci:
ANO
66 hlasů
SPD
40 hlasů
KSČM
23 hlasů
KDU-ČSL
15 hlasů
Starostové a nezávislí
12 hlasů
Česká pirátská strana
12 hlasů
ODS
10 hlasů
ČSSD
9 hlasů
TOP 09
6 hlasů
Strana zelených
3 hlasy
Strana svobodných občanů 3 hlasy
Řád národa-Vlastenecká unie2 hlasy
REALISTÉ
2 hlasy
SPR-Rep.str.Čsl. M.Sládka 1 hlas
SPORTOVCI
1 hlas
Dělnic. str. sociální spravedl.1 hlas
Strana Práv Občanů
1 hlas
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

31,88 %
19,32 %
11,11 %
7,24 %
5,79 %
5,79 %
4,83 %
4,34 %
2,89 %
1,44 %
1,44 %
0,96 %
0,96 %
0,48 %
0,48 %
0,48 %
0,48 %

