OBČASNÍK
obyvatel Klentnice
duben/květen 2016
číslo 16

Vážení spoluobčané,
informace o realizaci a provozu sběrného dvora Klentnice jsem Vám podával průběžně v roce 2015. Jak je
možno sběrný dvůr využívat a co všechno lze ukládat, o tom Vás v občasníku několikrát informoval
provozovatel společnost STKO Mikulov. Od 1. dubna 2016 je na sběrném dvoře trvale přítomen
zaměstnanec STKO Mikulov pan Cvrček a to v pátek 15-18hod. a v sobotu 08-12hod. Využívejte prosím
tuto otvírací dobu. Jediná komodita, která je při uložení zpoplatněna a omezena hmotnost materiálu, je suť.
Správce sběrného dvora každému, kdo uloží suť, vydá potvrzení o objemu uložené suti. Poplatek se
následně po uložení uhradí na obecním úřadě. Upozorňuji, že je třeba mít sebou doklad o zaplacení
poplatku za odpad na příslušný rok. Jinak na sběrném dvoře můžete uložit a vytřídit téměř vše.
Upozorňuji také, že ukládání a třídění odpadů na sběrném dvoře je vyhrazeno pouze občanům, nikoli
živnostníkům a firmám.
V obci máme za dotace vybudován sběrný dvůr, dále je k dispozici několik nadměrných kontejnerů 1100L
na tříděný odpad a v provozu je systém ISNO. Tedy každá domácnost má možnost třídit do vlastních
popelnic a šetřit na poplatku za odpad. Přesto se kolikrát nestačíme divit, kolik odpadu, zejména bioodpadu
se kolem obce ukládá. Vznikají různé nelegální skládky, nejdříve bioodpadu, pak se přidá suť a za týden už
tam leží pneumatiky. Odpad se vyhazuje na různá místa, např do vodotečí dešťové kanalizace, která se pak
zanáší. V okolí to pak může zapáchat a stížnosti na obci se množí. K tomu přiložené fotky na str. 8. Přesto
každý může bioodpad uložit ve vlastní popelnici, trávu nebo révy na vlastním pozemku spálit. Pokud tedy
nebude obtěžovat okolí. Apeluji na Vás znovu, neukládejte jakýkoliv odpad, kam nepatří. Myslím, že obec
ve spolupráci s STKO Mikulov vytvořila dostatek možností, jak s odpady legálně nakládat.
Připravované projekty na rok 2016. Jihomoravský kraj byl požádán o tři dotace, přičemž všechny byly
úspěšně schváleny. Jedná se o dotaci z programu rozvoje venkova na klimatizaci prostor mateřské školy a
obecního úřadu. Realizace je plánována na květen 2016, teplotní podmínky v uvedených prostorech MŠ a
OÚ Klentnice neodpovídají v letních měsících hygienickým normám. Dále z individuální dotace hejtmana
JMK byla schválena dotace na opravu fasády obecního úřadu. Ten v budově sídlí již dvacet let a každý
občan může vidět, jaký je to nevábný pohled zejména od hlavní komunikace. Poslední dotace byla
schválena z odboru kultury JMK na projekt "kulturní léto v Klentnici 2016". Jedná se o podporu kulturních
a společenských akcí v naší obci, které byly v projektu popsány - dětský den, krojované hody, adventní
koncert, pálení čarodějnic apod.
Společně se Státním pozemkovým úřadem připravuje obec již třetím rokem zpevnění polní cesty do
viničních tratí. Obec má nyní vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na první část, tedy asi 100m
komunikace z odbočení u boží muky po první bránu. Můžeme prakticky ihned stavět. Státní pozemkový
úřad Břeclav nyní požádal o stavební povolení speciální stavební úřad při MěÚ Mikulov. Prostředky na
stavbu jsou vyčleněny z evropských nebo národních fondů. Předběžně by se mělo stavět na podzim 2016.
V měsíci květnu se bude realizovat oprava komunikace v ulici „Pod kostelem“. K této zakázce nyní probíhá
veřejná soutěž.
Bc. Roman Koprivňanský
starosta obce
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Ze zasedaní Zastupitelstva obce
7.12.2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- záměr prodeje garáží na pozemku p.č. 234 v k.ú. Klentnice
- příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2016 ve výši 26 700,-Kč
- přijetí dotace z rozpočtu MŽP ČR ve výši 230 949,-Kč z programu 115160 na akci „Obnova krajiny v k.ú.
Klentnice část LBK 16“ identifikační číslo EDS: 115D165004413.
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030022944/001 (souhlas s umístěním
distribučního zařízení) ke stavbě „Klentnice DP Gruna“. Jedná se o venkovní vedení NN na dvou podpěrných
bodech a nad obecními pozemky p.č. 491 a 189/1 v k.ú. Klentnice.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Klentnice a JMK, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno k akci kanalizační přípojka k novostavbě řadových garáží na pozemku p.č. 234 v k.ú. Klentnice
- rozpočtový výhled na 2017 a 2018
- záměr na pronájem pozemků p.č. 2583, 2599, 2602, 2632 a 2635/1. Dále části pozemků p.č. 2598, 2334 a
2597 v k.ú. Klentnice
- rozpočtové provizorium na rok 2016
- umístění odemykatelné závory na místní komunikaci ke hřišti na pozemku p.č. 137 v místě nad RD pana
Penčáka. Vlastníci pozemků a řádní nájemci kabin budou mít k dispozici kopie klíčů od závory.
- Obecně závaznou vyhlášku obce Klentnice č. 3/2015 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí měst.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330032364/001 (souhlas s umístěním distribučního zařízení)
ke stavbě „Klentnice přel NN, EMOS“ bez umístění podpěrného sloupu na pozemku p.č. 443.
Starosta obce informoval:
- o pořádaných akcích
11.2.2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
-

vyrovnaný rozpočet obce Klentnice na rok 2016
Obecně závaznou vyhlášku obce Klentnice č. 1/2016
Obecně závaznou vyhlášku obce Klentnice č. 2/2016 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt
Obecně závaznou vyhlášku obce Klentnice č. 3/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity
záměr na prodej pozemku p.č. 2369 v k.ú. Klentnice
pronájem pozemků p.č. 2583, 2599, 2602, 2632 a 2635/1 a dále části pozemků p.č. 2598, 2334 a 2597
v k.ú. Klentnice
prodej obecního pozemku p.č. 648/7
příspěvek z rozpočtu obce Klentnice 2016 pro Pěvecký sbor Klentnice ve výši 10 000,-Kč
Obecně závaznou vyhlášku obce Klentnice č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
nový jednací řád ZO Klentnice
převod části pozemku p.č. 2658 v k.ú. Klentnice pro investiční záměr dle § 17, odst. 3 z.č. 229/1991 Sb.
a pověřilo starostu obce žádat v tomto smyslu SPÚ Břeclav.

Starosta obce informoval:
- o umístění anténního systému společnosti OXID Velké Bílovice pro zlepšení přenosu dat na budově OÚ
Klentnice
- o sběrném dvoře
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Připravované akce
30. dubna 2016 – Čarodějnice – tentokrát Pony ranč u Veselských
30. dubna 2016 – Košt vín
7. května 2016 – Gulášfest
6. srpna 2016 – Krojované hody
20. srpna 2016 – Výročí – „Klentnické zpěvačky“
3. prosince 2016 – Mikulášká výstava vín

Košt v Klentnici
Milí klentničáci, milovníci vína,
dovolte, abych Vás jménem Vinařského spolku Klentnice pozval na výstavu vín v Klentnici. Tradiční
ochutnávka více než 400 vzorků vína z Klentnice a okolí se bude konat od 13:00 h do 22:00 h na sále
místního pohostinství. Od 16:30 Vám zahraje k tanci i poslechu Starobřeclavská cimbálová muzika.
Novinkou letošního koštu bude pořízení druhého chladicího boxu na bílá vína. Budeme tedy nabízet již cca
110 vzorků bílých vín vychlazených na správnou teplotu po celou dobu výstavy.
Občerstvení pro Vás zajistí náš hostinec.
Vstupné bude rozděleno následovně:
220 Kč vstup včetně volné konzumace nabízených vín
50 Kč sklenice s logem výstavy
30 Kč katalog s vystavovanými a ohodnocenými víny
Hodnocení vín proběhlo v pátek 22. dubna od 15:45 h na sále obecního úřadu v Klentnici.
Kontakt:
Telefon:

608 383 758

E-mail:

petr.gondas@seznam.cz

Kontaktní osoba:

Petr Gondáš
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SPOLEK KLENTNICKÝCH ŽEN
Konec minulého roku jsme zakončily poslední akcí, kterou byl Mikuláš. Již podruhé neobcházeli nebeští
poslové domy, ale sešli jsme se všichni na hřišti před obecním úřadem. Mikuláše tentokrát bravurně ztvárnil
Josef Halámka. V roli čertů mu znamenitě sekundovali Jan Hrnčíř a Stanislav Bláha. Za pomoc
s pyrotechnikou vděčíme Petrovi Damborskému a Marku Penčákovi. Tímto děkujeme mužským posilám za
to, že se zapojili a podpořili tak náš spolek. Nemůžeme opomenout ani andílky, Adélu Musilovou a Miriam
Turčekovou. I jim patří naše díky. Podle vaší hojné účasti soudíme, že se vám tento nový způsob nadílky
líbí, což nás velice těší.
Prvním počinem v letošním roce byl tradiční fašank. Tady však byla bohužel účast vás spoluobčanů velmi
slabá  Kdo se přidal, mohl i letos zhlédnout velmi povedené masky, které procházely vesnicí a zvaly na
večerní zábavu. Na tancovačce proběhla opět tradiční tombola, ve které nechyběla putovní sada slánky
s pepřenkou. Doufáme, že šťastní majitelé, nám ji příští rok zase poctivě zabalí a přinesou ;-). Kdo přišel,
mohl obdivovat jedinečnou taneční show v podání našich skvělých baletek. Byla to bezesporu největší
kulturní událost letošního roku v Klentnici. A proto, kdo nepřišel o mnoho přišel.
Děkujeme všem, kteří nás letos podpořili. Zároveň přemýšlíme, co změnit nebo udělat jinak. Jestli najdeme
způsob, jak vás přilákat se příští rok přijít pobavit na fašank s námi. Máte-li pro nás nějaké podněty,
s radostí je přivítáme.
Rády bychom vás ještě touto cestou pozvaly na nejbližší akci, kterou bude pálení čarodějnic. Ale pozor,
tento rok bude změna! Akce proběhne samozřejmě 30. dubna, ale tentokrát bude akce pořádaná za podpory
rodiny Veselských na jejich Pony ranči. Bližší informace ještě dostanete do vašich schránek.
Těšíme se na vás 
Váš SPOLEK KLENTNICKÝCH ŽEN
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Výstava fotografií Zdeňka Veselského
V dubnových dnech proběhla v prostorách Obecního úřadu výstava fotografií mikulovského fotografa pana
Zdeňka Veselského. Mohli jste zde shlédnout fotografie z období oprav mikulovského zámku, z návštěvy
presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše v Mikulově, fotografie zachycující tvorbu Mikulovského malíře
Rudolfa Gajdoše a spoustu dalších nezapomenutelných střípků historie.
Za propůjčení fotografií děkujeme panu Veselskému.
Za Obecní knihovnu Ilona Čevelíková

Přednáška „Jedlá mateřská školka“
V pátek 18. prosince 2015 se v zasedací místnosti OÚ konala přednáška pana Filipa Šumbery, pod názvem
„Jedlá mateřská škola aneb nikoli zpět, ale vpřed k přírodě“. Přednáška byla určena široké veřejnosti, která
se mohla nejen dozvědět proč a jak tvořit jedlé zahrady u našich domů, ve školách a školkách, ale také
mnoho užitečných informací o tradičních postupech, méně známých ovocných stromech a starých odrůdách
v našem kraji téměř vymizelých. Následující den, tedy v sobotu jsme vysadili ovocné stromy, keře a bylinky
na zahradě místní Mateřské školky. Zúročili jsme tak nabyté zkušenosti z přednášky a udělali něco dobrého
pro sebe i naše děti. Bohužel jako u všech předchozích akcí byla i na této akci účast občanů velmi malá,
dalo by se říct, téměř žádná. Velké díky tímto patří panu Filipu Šumberovi, který naší obci věnoval dva dny
svého času a panu Janu Hrnčířovi za nákup části stromků a materiálu na výsadbu. A samozřejmě díky patří i
všem, kteří se akce zúčastnili.
Táňa Heráková

Z Mateřské školky….
Dovolujeme si tímto poděkovat panu starostovi Bc. Romanu Koprivňanskému za zajištění sponzorského
daru na zakoupení lehátek, které nyní splňují hygienické požadavky pro odpočinek dětí v MŠ. Děkujeme za
stálou podporu a zlepšování prostředí pro naše nejmenší.
Zároveň také děkujeme společnosti STKO, s.r.o. v zastoupení pana ředitele Hyrše, za sponzorský dar, který
přispěl k dovybavení ložnice novými lehátky. Vážíme si daru a poděkováním této společnosti je naše
aktivní zapojení dětí do třídění a recyklace odpadů, které vyprodukujeme v naší MŠ. Doufáme, že děti své
znalosti a zkušenosti budou aplikovat i doma.

Jménem zaměstnanců a dětí z MŠ Ivana Papajová, ředitelka

==========================================================
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Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Klentnice, Klentnice 24, která, byla
občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého
pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa
pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva
k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého
pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově OÚ nikdo z občanů s úřední
adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani
zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.
Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise
(daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je
doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné
povinnosti.
Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým
dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je
považována za doručenou.
Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní
doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento
krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na Obec Klentnice, ať již
se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos
odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu občanů,
kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v síle ohlašovny, aby sledovali doručování
na danou adresu.
Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Klentnice 24, ohlašovna OÚ, o uložení
zásilky
1.

Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., , pobočka Mikulov.

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu
nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat
odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat
o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která
bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka
nejpozději vyzvednuta.
4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání
poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost
považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.
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____________________________________________________________________________

Upozornění ubytovatelům

Upozorňujeme ubytovatele na jejich povinnosti vyplívající z nově schválených obecně závazných
vyhlášek.

=====================================================================
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Fotogalerie
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Obecní úřade,
vysokou jste si dali příčku
a zvládli jste to na jedničku.
A až příležitost bude,
dáme si i slivovičku.
Vánoční setkání s důchodci. 11.12.2015
Stalo se již tradicí, že členové obecního zastupitelstva a zaměstnanci obce, pořádají na sále
pohostinství Vánoční setkání s důchodci s programem a občerstvením. Tak tomu bylo i v
prosincový páteční podvečer r. 2015.
Dovolte mi, abych tímto poděkovala všem členům Zastupitelstva obce Klentnice i zaměstnancům
obce, Táně Herákové, Iloně Čevelíkové i ostatním, kteří se podíleli na organizování tradičního
vánočního setkání s důchodci. Pěkně připravený sál, uvítání a proslov starosty, vystoupení dětí a
zpěvaček, občerstvení. Vše bylo, jako vždycky velice pěkné, ale tentokrát se mi zdálo, že to bylo
něco jiného, hezkého, příjemného, jako když oslavujete doma s rodinou. Zastupitelé se starali, zda
nám něco nechybí, tancovali s babičkami, zpívali s námi. Velice mě překvapilo a potěšilo chování
manželky pana místostarosty, paní Ilony Patkové, která když zjistila, že se podává káva, kterou já
nepiji, šla a koupila mi kávu Turka (peníze nechtěla) dole v pohostinství, zato jí patří veliké, veliké
poděkování. Podle průběhu besedy se dalo soudit, že se akce všem velice líbila a že všichni
zúčastnění se dobře pobavili a odnesli si sebou domů kalendář od zpěvaček, pěkný dáreček od
Obecního úřadu a příjemné zážitky z tohoto krásného posezení.
Je vidět, že jsme si zvolili správné lidi na obecní úřad, kterým starý člověk nepřekáží.
Příští rok nás čeká v pořadí již čtyřicáté, jubilejní setkání s důchodci. Věřím, že se nám společné
setkání vydaří, alespoň tak dobře jako to letošní. Děkujeme Vám!

Za všechny spokojené důchodce - důchodkyně Věra Langerová.
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Obnova bývalého klentnického vlastivědného muzea
Záznam z jednání s archeologem Mgr. F. Trampotou, Ph.D. z Regionálního muzea v Mikulově ze dne
12.4.2016
1. Jednání se zúčastnili : a) archeolog Mgr. F. Trampota, Ph.D., Regionální muzeum v Mikulově p.o.
b) Ing. J Pazour- za Moravský historický klub, o.s. se sídlem v Klentnici
2. Předmět jednání: Záležitosti bývalého Vlastivědného muzea v Klentnici a archeologické nálezy
v Klentnici-všeobecně
V souvislosti s posuzováním stáří keramického střepového materiálu z výkopu při výstavbě rod. domu
Klentnice 41 pod východním svahem Stolové hory Ing. J. Pazoura v letech 1987-1989 na MU v Brně v r.
2012 Prof. Podborským vyšlo najevo, že některé střepy byly datovány Prof. Podborským-do hluboké
minulosti- např.do údobí 1000-830 let před n.l. (Podolsko -Horákovská kultura), další do údobí 800-600 let
před n.l.-(Horákovská kultura) a další do údobí 200-0 před n.l.-(doba laténská- Kelti). Tyto archeologické
nálezy tedy svědčí o prastarém osídlení Klentnice a Pavlovských vrchů vůbec.
Tyto záležitosti publikoval Ing. J. Pazour již dříve na webových stránkách Moravského historického klubuviz -www.moravia-antique. cz- Časopis 4/2013.
V současné době –loni –na podzim 2015 a letos-na jaře 2016- se s těmito záležitostmi na popud Ing. J.
Pazoura seznámil archeolog Mgr. F.Trampota, Ph.D.- z Regionálního muzea v Mikulově.Cílem bylo
posoudit-zda existovaly již v minulosti v Klentnici archeologické nálezy tak hlubokého stáří. Informován
byl rovněž starosta obce Klentnice Bc. Koprivňanský.
Při pátrání archeologa Mgr.F.Trampoty bylo zjištěno, že v Klentnici před r. 1945 Jihomomoravské
vlastivědné muzeum s archeologickými nálezy již existovalo. Torzo zbytků exponátů tohoto muzea bylo
převezeno v r. 1945 na příkaz tehdejšího ONV Mikulov do Muzea v Mikulově.Většina archeologických
nálezů-exponátů-byla v tehdejší pohnuté době –rozkradena- (nebo se ztratila).
Dnes existující zbytky exponátů bývalého klentnického muzea- se sice někde v depositáři Regionálního
muzea v Mikulově nalézají-ale zatím neznámo kde. Na závěr jednání se účastníci jednání seznámili se
zprávou neodsunutého německého občana (Karl Júttnera), který byl občanem Klentnice a v r. 1945
spoluorganizoval převoz zbytků exponátů bývalého Klentnického vlastivědného muzea do Muzea
v Mikulově.
Dále bylo dohodnuto, že z existující mapy- týkající se bývalého Vlastivědného muzea v Klentnici-budou
vybrány důležité informace a přeloženy do českého jazyka. S jejich pomocí budou dle možností zbývající
exponáty z bývalého klentnického muzea v depozitáři RM v Mikulově vyhledány. Pomoc s překladem
nabídl Ing.J.Pazour, odbornou asistenci archeolog Mgr. F. Trampota, Ph. D.( Textové materiály nesmí
opustit RM v Mikulově). Rovněž byla vyslovena myšlenka na obnovení vlastivědného muzea v Klentnici.
Předpokládá se rovněž, že by byla využita spolupráce s klentnickými občany, jimi přinesené-nálezy (např.
archeologické)-by byly odbornou komisí RM z Mikulova posouzeny-a vybrané cenné nálezy by se staly- se
souhlasem občanů Klentnice-exponáty v obnoveném klentnickém muzeu.
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Zpráva Karl Júttnera z r. 1945 o přestěhování bývalého klentnického vlastivědného muzea do Muzea
v Mikulově:

Není pochyb o tom, že eventuální obnova klentnického vlastivědného muzea by byla „během na dlouhou
trať“ a bez pomoci občanů, obce, odborných ústavů, event. dotací- se uskutečnit nedá.
Zapsal: Ing. J. Pazour, Klentnice-Mikulov, 12.4.2016.
(Pozn.1 autor: -v případě zájmu redakce klentnického Občasníku-pokračování v příštím čísle)
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Poděkování
Dne 20.3.2016 se v zasedací místnosti OÚ konala „Velikonoční dílnička“. Ráda bych tímto za všechny
zúčastněné poděkovala Iloně Čevelíkové a Jeňovi Hrnčířovi za uspořádání této akce, která byla pro všechny
přítomné velmi inspirativní a prožili jsme příjemné „předvelikonoční“ odpoledne.
Jana Rapantová

KONTAKT:
Občasník obyvatel Klentnice pro Vás připravili:

Tel.: 519 515 171, 519 515 197, www.klentnice.cz
Obecní úřad a redakční kolektiv

Vaše PŘIPOMÍNKY, PŘÍSPĚVKY a NÁMĚTY zasílejte prosím pouze na e-mail: obecklentnice@tiscali.cz nejpozději do 30. srpna 2016
Další číslo vyjde v měsíci září – říjen 2016
Náklad 170 ks
Za tiskové či jiné chyby se předem omlouváme, nevznikly záměrně ani úmyslně.
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