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Informace obecního úřadu
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
Termín výstavby se blíží. V měsíci dubnu 2019 bylo zahájeno druhé kolo zadávacího řízení. Výběrové řízení pro nás
organizuje firma VIA Consult a.s. a vše probíhá výhradně v elektronické formě. Pokud půjde vše bez problémů, je možné
začít s realizací rekonstrukce stávajících ČOV již tento rok. Projekt běží už několik let a za poslední roky udělalo minulé
zastupitelstvo mnoho práce.
Co se už udělalo pro akci ČOV:










podání žádosti o dotaci na MSK na zpracování projektové dokumentace,
přiznání dotace,
zpracování projektové dokumentace,
přiznání dotace na projektovou dokumentaci a na výběrové řízení na zpracovatele projektové
dokumentace,
územní rozhodnutí, stavební povolení,
podání žádosti o dotaci na realizaci akce,
přiznání dotace,
realizace výběrového řízení na smlouvu o dílo (duben 2019),
podaná žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu
na podporu financování akcí s podporou EU - na dofinancování vlastního podílu na způsobilých
výdajích akce: „Rekonstrukce stávajících ČOV v k.ú. Horní Město“ (březen 2019).

Co nás čeká:
Čeká nás zřízení dvou přečerpávacích stanic a výstavba zcela nové čističky odpadních vod. První přečerpávací stanice bude
umístěna pod garážemi při výjezdu z Horního Města na Tvrdkov (naproti statku, pod úrovní terénu, ani si jí nevšimnete)
a druhá pod školou na místě stávající ČOV. Samotná výstavba nové ČOV bude na louce v blízkosti stávající ČOV.
V rámci projektu bude vybudováno 0,61 km nových kanalizací a 14 nových přípojek.
K tématu nové ČOV jsme měli se zastupiteli již dvě mimořádné porady, na které jsem pozvala odborníky z oboru (ředitele
VaK Bruntál Ing. Jouzu, JUDr. Blažka, projektanta Ing. Kaletu z firmy KONEKO). Tito mají již s výstavbami ČOV zkušenosti
a rádi se se zkušenostmi podělili a trpělivě odpovídali na dotazy zastupitelů.

KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM II
Kotlíkové dotace – Moravskoslezský kraj nabízí kotlíkové dotace – 3. výzva (Krajské kotlíkové kontakty: https://lokalnitopeniste.msk.cz/).
Předmětem podpory je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3,4 nebo 5 dle
ČSN EN 303-5 za:
a. Kotel na biomasu – automatický, s ručním přikládáním
b. Plynový kondenzační kotel
c. Tepelné čerpadlo
Nepodporované budou kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle na uhlí/biomasu.
Příjem žádostí se plánuje OD 13. 5. 2019.
Příspěvek kraje bude 7 500,- Kč.
Příspěvek obce bude 7 500,- Kč
Pomoc při vyřizování dotace bude i pro občany Horního Města zajišťovat MAS Rýmařovsko (tel. 554 254 309 – Petr
Pecha).
V měsíci dubnu (16. 4. 2019) proběhl informační seminář ke kotlíkovým dotacím pro obyvatele z rýmařovského regionu,
a to ve Středisku volného času Rýmařov. Dne 17. 4. 2019 jste mohli využít nabídky individuální konzultace přímo
u nás, v Kulturním domě v Horním Městě.
Aktuální informace jsou zveřejněny na stránkách MAS Rýmařovsko a na našich webových stránkách.
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INFORMACE - VITRÍNY
16. 4. 2019 byly instalovány nové zasklené vitríny do obcí Dobřečov (u zastávky), Rešov (u zastávky) a ve Stříbrných Horách
ji najdete vedle turistické cedule na točně autobusu. Používat budeme i zatím nevyužitou zasklenou vitrínu na zastávce
ve Skalách. Návrh přišel z řad zastupitelů (J. Kulhánková) a má podpořit informovanost občanů v okolních obcích. Chceme
zabránit tomu, aby námi vyvěšované informace nebyly strhávány větrem.
Mgr. Lenka Holešová, starostka obce

Slovo starostky
BRIGÁDY – PODĚKOVÁNÍ SPOLKŮM
Oslovila jsem naše spolky, aby pomohly s úklidem hřbitovů a veřejné zeleně po dlouhých zimních měsících. V minulosti tuto
práci zastávali z větší části pracovníci VPP v rámci projektu Nové pracovní příležitosti – veřejně prospěšné práce
(NoPP – VPP) Projekt NoPP – VPP realizován v době od 1. 9. 2015 - 31. 3. 2019. Nově existuje projekt PDÚ - podpora
zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání a podle stávajících podmínek může Obec Horní Město získat
4 VPP pracovníky, kteří budou nastupovat průběžně od května 2019 na délku 5 měsíců.
 Svaz tělesně postižených – se 30. 03. 2019 podílel na úpravě záhonů u KD a postaral se o růže u domu čp. 177. Dne
18. 4. 2019 sázely členky svazu nové záhony s trvanlivými rostlinami, převážně růžemi. Děkuji za spolupráci
a organizaci paní Havelkové a věřím, že nové rostliny nás budou těšit svojí krásou celé léto a následující léta.
 JSDH – hasičům dlužím poděkování za odklízení sněhu ze střech MŠ, jídelny a přístavby ZŠ. Dále vyklízeli dřeviny
na hřbitově ve Skalách (6. 4. 2019)
 Fotbalisti – hřbitov v Rešově (6. 4. 2019)
 Sportovci – hřbitov v Dobřečově – zatím bez termínu
 Motokrosaři – hřbitov ve Stříbrných Horách (18. 5. 2019)
Chci všem zainteresovaným spolkům veřejně PODĚKOVAT. Vážím si vaší pomoci! Udělali jste kus práce a je to vidět!
Spolky, které zatím osloveny nebyly, budou osloveny při další příležitosti.
Nedá mi to, abych nezmínila, že se mi začali ozývat lidé, že pokud bude potřeba pomoci s dalšími pracemi, mohu je oslovit
a rádi přiloží ruce k dílu.
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Rešov

PŘED

PO

Skály

PŘED

PO

UPOZORNĚNÍ
Krádeže na hřbitově
Vážení občané, v době velikonočních svátků nás upozornili někteří občané, že se jim z hrobu ztrácí, květiny a různé smuteční
a pamětní ozdoby. Je smutné, že se někdo obohacuje na úkor pozůstalých a nemá k nim žádnou úctu. Prosíme občany,
kteří by si všimli něčeho podezřelého, ať to oznámí na Obecním Úřadě v Horním Městě.

POZVÁNKA
Poznávejme krásy našeho okolí 1
Poslední týden v červnu bych s Vámi ráda oslavila začátek prázdnin výletem na Dobřečovskou horu a na Čertův kámen
(přes Ferdinandov). U Čertova kamene bychom se občerstvili a vydali se na zpáteční cestu (občerstvení zajistí OÚ).
Start bude u kostela v Dobřečově, jednak proto, že louky budou uzavřené kvůli pastvě krav a také proto, že mnoho z našich
mladších spoluobčanů ani neví, kde je Dobřečovská hora a Ferdinandov.
Jste všichni srdečně zváni, účastnit se nemusí pouze děti a rodiče, ale jít může každý, kdo bude mít zájem.
Termín: sobota 29. 6. 2019, od 13:00 hodin; délka trasy
cca 9 km (tam i zpět). Nabízíme odvoz z Horního Města
a zpět. Odjezd z Horního Města ve 12:45 hodin.
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Ze života spolků, sdružení, organizací
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
I tak umí žít lidé staršího věku u nás v Horním Městě a okolních obcích včetně Tvrdkova
V sobotu 9. února 2019 se 13 členů a členek našeho Svazu tělesně postižených společně s dalšími 35 fanoušky z Bruntálu
a Krnova účastnilo dobré zábavy „Memoriálu Benedikta Michalčáka “ - soutěže v bowlingu. Tři hodiny jsme strávili
v družné a veselé zábavě, čehož jsou výsledky všech našich soutěžících. Celkem soutěžilo 16 tříčlenných družstev z Krnova
/6/, z MO STP Horní Město /4/ a z Bruntálu /2/ - celkem 48 zájemců ve věku od 15 – 70 let i výše. Vítězem v kategorii žen
se stalo družstvo z Krnova /718 bodů/, 2. místo získaly naše ženy Zdeňka Krajcarová, Jiřina Sigmundová a Jarka Řepová
/561 bodů/. V družstvu žen složeném z jednotlivců byla za naší organizaci paní Jana Pepriková, a toto se umístilo na 3. místě
/492 bodů/. První tři místa v kategorii mužů získala družstva z Krnova s počtem 908, 882, 684 bodů.
Všichni výherci byli oceněni hodnotnými dárkovými balíčky.

Toto je jenom část aktivit naší organizace – další dle zájmu členů jsou před námi.
Vyzýváme všechny zájemce z řad občanů „staršího věku“, kteří se nechtějí doma jenom nudit, aby se přidali k nám. Scházíme
se v klubovně vedle KD, kde můžete získat informace o přihlášení.
Staňte se našimi členy – rádi vás přivítáme mezi námi.
Život v kolektivu vám pomůže aspoň trochu zapomenout na strasti a nemoci, které vás trápí.
Miroslav Domin - předseda MO STP Horní Město

TRADIČNÍ KULTURNÍ AKCE V HORNÍM MĚSTĚ POŘÁDANÉ V MĚSÍCI ÚNOR A BŘEZEN
„Vážení spoluobčané, jsem kronikářka obce Horní Město a členka kulturní komise. Chodím přát našim jubilantům a podílím
se na přípravě MDŽ, Vítání občánku, Hornických dnů a hodů. V obci Horní Město, Dobřečov, Skály, Stříbrné Hory, Rešov,
fotografuji a zpracovávám fotodokumentaci ze života obce. Výstavu fotografií, jste mohli zhlédnout v roce 2018 na Hornických
dnech v kulturním domě. Rozhodla jsem se přispět několika články do těchto novin z oblasti kultury. Ráda bych touto formou
spíše chtěla připomenout akce, které u nás proběhly a poděkovat všem, kteří se na kulturních akcích podíleli.“
Maškarní ples pro dospělé
Tradiční maškarní ples pořádal sbor dobrovolných hasičů v pátek 22. února 2019 v kulturním domě. Vstupné v předprodeji
stálo 100 Kč, na místě 120 Kč. Celý večer hrála od 20:00 hod. skupina BT Nova z Krnova. Sešla se spousta vydařených
masek. O nejlepší masku mohl hlasovat každý, kdo si na plese zakoupil vstupenku, na kterém byl hlasovací lístek. Kolem
půlnoci proběhlo vyhlášení nejlepších masek. Výherní masky si odnesly peněžní odměnu a litr vína. Nechyběl ani kulturní
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program dvou tanečnic u tyče Pole Dance a bohatá tombola. Lístek do tomboly stál 5 Kč. Zábava byla v plném proudu
až do ranních hodin. Poděkování patří všem hasičům za pořádání této kulturní akce, která se stala místní tradicí a také všem
sponzorům. Maškarní ples nenavštěvují jen občané naší obce, ale jezdí k nám i občané z okolních měst a obcí.

MDŽ
MDŽ je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Tento svátek se slaví
po celém světě. Ani v naší obci jsme na tento svátek nezapomněli. Obec Horní Město ve spolupráci se Svazem zdravotně
postižených, pořádali oslavu tohoto svátku o týden dříve, v sále kulturního domu v sobotu 2. března 2019. Zahájení bylo
v 16:00 hod. Ženy, které se chtěly zúčastnit tradiční „Buchtiády“, nosily do kulturního domu své pekařské kousky. Celkem se
sešlo na dvacet pečených zákusků, buchet, rolád a drobného cukroví. Každá žena, která přinesla nějakou dobrotu, dostala
slosovatelný los o peněžní ceny. Na začátku programu starostka obce Mgr. Lenka Holešová, všechny přivítala a popřála ženám
všechno nejlepší k svátku MDŽ. Přítomné ženy dostaly karafiát a nechyběl ani slavnostní přípitek. S kulturním programem
přišly děti ze základní školy s tanečním vystoupením a orientální tanečnice z Rýmařova. Po kulturním programu se podávala
večeře, kterou připravily kuchařky ze školní jídelny. Po celý večer se popíjelo víno a slavilo se až do půlnoci. Nechyběla ani
bohatá tombola. Lístek do tomboly stál 5 Kč. Vstupné bylo zdarma. K tanci a poslechu hrála hudba paní Sigmundové
z Rýmařova. Poděkovaní patří všem ženám, které pomáhaly na této tradiční kulturní akci.
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Maškarní ples pro děti
Dětský maškarní ples tradičně pořádal sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s MŠ a ZŠ Horní Město v sobotu 16. března
2019 od 14:00hod. v sále kulturního domu. Paní učitelky mateřské školy a paní ředitelka v kostýmech berušek zahájily dětský
maškarní ples. Na začátku programu zatančily děti ze základní školy. Nechyběl ani průvod se spoustou překrásných masek.
Děti celé odpoledne tančily a soutěžily s beruškami. Za 5 Kč si mohl každý koupit lístek do tomboly a vyhrát hezkou hračku.
Do tomboly hračky věnoval sbor dobrovolných hasičů. Vstupné bylo dobrovolné a každé dítě dostalo lístek na pití a sladkou
odměnu. Občerstvení a pití zajišťovali hasiči. Na dětský maškarní ples se rádi vrací se svými dětmi rodáci z Horního Města
a chválí tento ples jako jeden z nejlepších v okolí. Velké poděkování si zaslouží učitelky mateřské školy, které se celé
odpoledne věnovaly všem dětem a vymýšlely pro ně zábavu. Poděkování patří také všem hasičům, za pomoc při organizaci
dětského maškarního plesu.
Text+foto
Členka kulturní komise a kronikářka Miroslava Lopatová

ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY
Vážení rodiče, spoluobčané,
v rámci velmi náročné projektové činnosti, bez které to v dnešní době ani ve školách nejde, se nám podařilo získat několik
dotací pro zkvalitňování a rozvoj naší školy a školky. Proto vám dnes můžeme nabídnout nejen záruku postupného zlepšování
prostředí školy a samotné výuky, ale od nového školního roku i řadu doplňujících služeb, které rodičům našich dětí/žáků jistě
pomohou lépe sladit rodinný a pracovní život (v současné době má základní škola 48 žáků, mateřská škola 44 dětí).
O jaké služby a nadstandartní aktivity tedy jde?
 Rozšíření provozní doby školní družiny formou zřízení Dětského klubu Horní Město (ranní dětský klub – od 6. 00
hodin do 7. 30 hodin, odpolední dětský klub od 16. 00 do 17. 30 hodin).
 Nabídka školních příměstských táborů po dobu 4 týdnu v období letních prázdnin od 8. 00 hodin do 16. 00 hodin
(již v červenci 2019).
 Činnost dětského klubu v období jarních prázdnin (1 týden).
 Rozšíření provozní doby mateřské školy od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin.
Do jakých projektů jsme v současné době zapojeni?
 Dětský klub "Klubíčko" a příměstské tábory v Horním Městě
Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění péče o děti prostřednictvím aktivit (vybudování a zajištění provozu
dětského klubu a realizací příměstských táborů). Realizací projektu chceme zlepšit podmínky pro to, aby rodiče dětí
na 1. stupni ZŠ mohli být zaměstnaní a aby o jejich děti bylo postaráno v ranních i v odpoledních hodinách a v době
školních prázdnin.
 Šablona II - Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ a MŠ Horní Město
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/ v základní i mateřské škole,
na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, na spolupráci s rodiči dětí/žáků, na spolupráci s veřejností.
Aktivitami projektu například jsou projektové dny ve škole, projektové dny mimo školu, odborně tematická setkávání
s rodiči, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, komunitně osvětová setkávání, zřízení Badatelského klubu, Klubu
zábavné logiky a deskových her, Čtenářského klubu, vzájemné sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem apod.).
 Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Horní Město
Vybudování dvou odborných učeben. Přírodovědná učebna (bude sloužit i pro výuku pracovních činností a Badatelský
klub naší školy) a jazyková učebna (bude sloužit pro výuku cizích jazyků, informatiky, pro jazykové kurzy apod.).
Povinnou součástí projektu je zajištění bezbariérovosti naší školy.
 Místní akční plán ROZVOJE vzdělávání NA ÚZEMÍ MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. II (MAP II)
Projekt je založen na partnerství tematických pracovních skupin MAP, rodičů, základních škol, mateřských škol, obcí,
neziskových organizací, agentur pro sociální začleňování, ale také odborné i široké veřejnosti našeho rýmařovského
regionu. Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblast včasné péče,
předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město
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Společenská rubrika
NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu až květnu 2019 slaví své narozeniny a životní jubilea:
Paní Ludmila Gašperáková, pan Leopold Skalník, pan Karel Vašička, pan Josef Konvalinka, pan Pavel Podešva,
paní Zdenka Lužná, pan František Šindler, pan Štěpán Mondek.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná životní jubilea, přejeme
při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

Nejstarší občanka Obce Horní Město Berta Fabriková z Dobřečova oslavila v březnu 98 let.
Za spoluobčany i Obec Horní Město ji přišla poblahopřát starostka Mgr. Lenka Holešová a kronikářka a členka kulturní komise
Miroslava Lopatová.

Zástupci obce chodí blahopřát k narozeninám a významným výročím všem našim spoluobčanům ve věku od 70 let,
a to každých pět let. Od 90 let pak každý rok.

DO NAŠÍ OBCE VÍTÁME
Do naší obce vítáme jedno miminko, a to Sárinku Hnátovou.

ROZLOUČILI JSME SE
Paní Marie Čandová, pan Ladislav Pořízka, paní Petronela Pořízková
Pokud jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
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Místní akce
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OBEC HORNÍ MĚSTO
vyhlašuje soutěž
O nejhezčí okno, balkon, zahrádku, předzahrádku
Termín přihlášení: 1. květen – 15. září 2019
Způsob přihlášení: Zaslání fotografie se jménem a adresou, telefonem nebo emailem elektronicky na emailovou adresu
kkomise@email.cz, nebo osobně na adresu obecního úřadu.
Podmínky soutěže: Květinová výzdoba musí být viditelná z veřejného prostranství, účastník soutěže souhlasí se zveřejněním
fotografie a jména v Hornoměstském telegrafu.

Vítěze každé kategorie vybere koncem září kulturní komise a odmění věcnými cenami. Výsledky budou zveřejněny
v Hornoměstském telegrafu.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte pečovat o vzhled našich obcí!
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STÁTNÍ SVÁTKY V ROCE 2019
Česká republika má celkem 13 státních svátků. V roce 2019 připadnou na víkend 3 svátky.
Datum Den

Jméno

1.1.

Úterý

Nový rok Den obnovy samostatného českého státu

19.4.

Pátek

Velký pátek

22.4.

Pondělí Velikonoční pondělí

1.5.

Středa

Svátek práce

8.5.

Středa

Den vítězství

5.7.

Pátek

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6.7.

Sobota Den upálení mistra Jana Husa

28.9.

Sobota Den české státnosti

28.10. Pondělí Den vzniku samostatného československého státu
17.11. Neděle Den boje za svobodu a demokracii
24.12. Úterý

Štědrý den

25.12. Středa

1. svátek vánoční

26.12. Čtvrtek 2. svátek vánoční

PŘIPOMÍNÁME SI VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019
Stalo se před 50 lety.
16. ledna 1969 Jan Palach se zapálil na Václavském Náměstí v Praze, který protestoval proti Sovětské okupaci
Československa, 19. ledna 1969 na známky popálenin zemřel.
25. února 1969 Jan Zajíc v den výročí Komunistické revoluce se upálil na Václavském Náměstí v Praze po vzoru Jana
Palacha. Byl označen za pochodeň č. 2.
4. dubna 1969 Evžen Plocek se zapálil v Jihlavě, stal se třetí pochodní po Janu Palachovi a Janu Zajícovi, zemřel na známky
popálenin 9. dubna 1969.
Stalo se před 80 lety.
15. března 1939 obsadila vojska nacistického Německa zbytek Československa a okupovali ho až do konce druhé světové
války. O den později vůdce třetí říše Adolf Hitler na Pražském hradě vyhlásil protektorát Čechy a Morava, země byli
definitivně připojeny k Německu.
17. listopad 1939 uzavření českých Vysokých škol kvůli demonstraci proti nacistické okupaci.
Stalo se před 30 lety
17. listopad 1989 zahájení sametové revoluce pád komunismu. Den boje za svobodu a demokracii.
Stalo se před 20 lety
12. března 1999 den přístupu ČR k severoatlantické smlouvě NATO.
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Připravujeme
KVĚTEN
Beseda „Titanic“ – 3. 5. 2019 (viz. plakát)
Beseda „První pomoc v praxi“ – termín bude upřesněn
Motokros na Josefce – 4. 5. 2019 (viz. plakát)

ČERVEN
Oslavy mezinárodního dne dětí – 1. 6. 2019

ČERVENEC
Na skok do Skal – 5. 7. 2019 (viz. plakát)
Hornické dny a hornoměstské hody 19 – 21. 7. 2019

HORNICKÉ DNY A HORNOMĚSTSKÉ HODY 19. 7. – 21. 7.2019
Předběžný program. Přesné informace se dozvíte z plakátů. Změna programu vyhrazena.
Pátek 19. 7. 2019
Letní kino
Výběr z několika filmů *
(Okresní přebor, Život je život, Teorie tygra, Bezva ženská na krku)
Sobota 20. 7. 2019
Fotbalový turnaj
Prohlídka štoly Petrův okruh
Kolotoče
15:45 Zahájení Hornického dne, vystoupením dětí ze základní školy
16:00 – 17:00 Divadlo Mahen z Rýmařova
17:30 – 18:30 All Stars Tribute z Rýmařova
19:15 – 20:15 Poetika – hudební skupina, která kombinuje pop a rap
20:45 – 02:00 Diskotéka
Neděle 21. 7. 2019
10:30 Průvod od kulturního domu s dechovou hudbou Svatobořáci
11:00 Sv. mše v kostele M. Magdalény v Horním Městě
(kostel je v rekonstrukci, mše se bude konat, buď přímo v kostele, nebo vedle kostela)
13:00 – 17:00 Dechová hudba Svatobořáci
15:00 – 16:00 Smyčcové Gentlemen trio
*Vážení občané, tímto Vám dáváme možnost účastnit se hlasování o filmu, který bude promítán v letním kině. K hlasování
využijte hlasovací lístek s nabízenými filmy, přiložený v Hornoměstském telegrafu, který můžete vyplněný odevzdat na obecním
úřadě do 31. května 2019. Hlasovat můžete i na facebooku obce. Z důvodu, že je anketa na FB rozdělena na dvě části,
doporučujeme hlasovat přímo na „obecní“ FB stránce.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasovací lístek

Okresní přebor
Život je život
Teorie tygra
Bezva ženská na krku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hornoměstský telegraf vychází dne 29. 4. 2019. Příspěvky do dalšího čísla přijímáme do 28. 6. 2019.

