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hodnû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ
v roce 2018 pﬁeje vám v‰em
Ladislav Ptáãek, starosta obce.

PÛlnoãní m‰e
Vigilie (z latinského vigilia, coÏ znamená bdûní; ve star‰í
ãe‰tinû také svatveãer) je zvyk pﬁipravovat se na v˘znamné
svátky, anebo mimoﬁádné události pﬁedcházející svátkÛm a
událostem, noãním bdûním pﬁi modlitbách. M‰e pﬁi vigilii
mívá obvykle zvlá‰tní me‰ní formuláﬁ.
Pokud se v ﬁímskokatolické církvi slouÏí slavnostní m‰e v
pﬁedveãer svátku Narození Pánû (BoÏího hodu vánoãního),
oznaãuje se lidovû jako pÛlnoãní m‰e.
Vigilie pﬁed velk˘mi svátky jsou v kﬁesÈanské liturgii doloÏeny od 5. století, slavily se ve v˘chodní i západní církvi a

pf
2018
byly ãasto spojeny s postem. Od vrcholného
stﬁedovûku se poãet vigilií v západní církvi
sniÏoval, s v˘jimkou vigilie vánoãní, velikonoãní, svatodu‰ní a svátkÛ apo‰tolÛ. Velikonoãní vigilie byla pﬁesunuta na pﬁedchozí den
(Bílou sobotu), od Druhého vatikánského
koncilu se opût slaví v noci, podobnû jako
dal‰í vigilie, na nûÏ souãasn˘ ﬁímsk˘ misál
pamatuje vlastními me‰ními formuláﬁi.
Tolik pro vysvûtlení z internetu.
Na ·tûdr˘ den se konala v kostele svatého
Pia V. v Homoli u Panny tradiãní pÛlnoãní
m‰e. Jako kaÏd˘ rok, i letos jí, za hojné úãasti obyvatel Homole a pﬁilehl˘ch obcí, slouÏil
ﬁímskokatolick˘ knûz a Ïitenick˘ faráﬁ pan
Karel Havelka. Pro v‰echny pﬁítomné to bylo
nejen krásné vyvrcholení ‰tûdroveãerní atmosféry, ale zároveÀ i pﬁíleÏitost k milému
setkání s pﬁáteli a sousedy.
E.S.

Vánoãní koncert v kostele
V nedûli 17. prosince se konal v kostele svatého Pia V. v Homoli u Panny
vánoãní koncert.

Po tﬁech letech k nám zavítal pan
MICHAL VOLF, aby nám zazpíval. Po
zprávû, Ïe opût u nás vystoupí, leckomu
zaplesalo srdce a jiÏ jsme se tû‰ili na ten
koncertní den. A Michal nezklamal, zpíval
snad je‰tû lépe, neÏ jsme pﬁedpokládali.
No prostû nádhera.
Po první písni se s námi pﬁivítal a to jiÏ
znûly tóny dal‰í árie.
Poté Michal vyzval pana starostu Ladislava Ptáãka, aby zapálil tﬁetí svíãku na
adventním vûnci.
V prÛbûhu veãera zaznûlo mnoho krásn˘ch písní, jejichÏ poslechem se mohl
kaÏd˘ naladit do sváteãní vánoãní atmosféry. Jednu z písní vûnoval Michal v‰em,
kteﬁí nás v loÀském roce opustili. Tûch,
které budeme postrádat, bylo opravdu
mnoho.
Neradi jsme to sly‰eli, ale pﬁijít to muselo. Michal ohlásil poslední píseÀ a rozlouãil
se s publikem.
Odcházeli jsme k domovÛm s pﬁáním, Ïe
pﬁí‰tí rok musí opût pﬁijet zazpívat.
Je tﬁeba podûkovat v‰em, kteﬁí se podíleli na v˘zdobû kostela a v‰em organizátorÛm, hlavnû kulturnímu v˘boru Obecního
úﬁadu v Homoli u Panny.
Velké díky si také zaslouÏí v‰echny
Ïeny, které pﬁinesly upeãené cukroví a koláãe k ãaji a svaﬁenému vínu.
E.S.
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Volby do poslanecké snûmovny 2017

V¯SLEDKY V OBCI
HOMOLE U PANNY
Ve dnech 20. - 21. ﬁíjna 2017 probûhly volby do poslanecké snûmovny
2017. Volilo se také v na‰í obci Homole u Panny, kde na prÛbûh voleb dohlíÏela sedmiãlenná volební komise.
A jak se tedy volilo v na‰em
okrsku?
Celková úãast, kdy pﬁi‰lo k volební

urnû 63,17% voliãÛ, je velice pﬁíznivá
a vypovídá o tom, Ïe na‰im obãanÛm
není lhostejné politické dûní v na‰í
zemi.

Svoboda a pﬁímá demokracie
- Tomio Okamura ...................10,15 %
âeská pirátská strana ..............9,64 %
Souãet ostatních stran (19)....12,63 %

Poﬁadí volen˘ch stran:
ANO 2011 ..............................43,65 %
Obãanská demokratická
strana .....................................12,69 %
Komunistická strana
âech a Moravy.......................11,16 %

Pﬁí‰tí volby probûhnou v lednu 2018,
kdy budeme volit na‰eho presidenta.
Jde o osobu, která nás bude pût let reprezentovat v celém svûtû a proto je
velice dÛleÏité, aby byla hojná úãast
u volební schránky.
E.S.

Dar obci Velké Bﬁezno
Zamûstnanci Obecního úﬁadu Velké Bﬁezno oslovili na‰eho starostu, zda by jim byl poskytnut vánoãní strom na v˘zdobu námûstí, protoÏe ten jejich pÛvodní, zlomil vítr. JelikoÏ v Homoli u Panny také ﬁádil
vítr a zlomil jeden smrk pﬁed bytovkou, rozhodlo se, Ïe se pokácí i ten
druh˘, aby pﬁípadné jeho zlomení neohrozilo bezpeãnost obyvatel,
a vûnuje se Velkému Bﬁeznu.
E.S.

Pﬁijìte na Masopust...!
V sobotu dne 24. února 2018 se od 9.00
hodin koná Masopustní prÛvod.
Zapoãne zahájením na Homolské návsi
a poté bude prÛvod pokraãovat po místních
ãástech obce.
AÈ pﬁijdete v masce, nebo v civilním obleãení,
nenechte si ujít pﬁíleÏitost pob˘t se sousedy
a spoleãnû se pobavit v tradiãním krojovaném
prÛvodu, kde nebudou chybût obloÏené stolky
s dobrotami od na‰ich sousedÛ.
HOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2018 • 3

Vánoãní nedûle na návsi v Homoli u Panny
První adventní nedûli bylo na
návsi v Homoli u Panny, a také na
plácku pﬁed tzv. Bendovnou, Ïivo.
Kulturní v˘bor obce Homole uspoﬁádal odpoledne v duchu nadcházejících vánoãních svátkÛ.
VÁNOâNÍ TRH
Po pﬁedloÀské úspû‰né premiéﬁe zahájil celou akci ve 14 hodin vánoãní trh.
KaÏd˘ z náv‰tûvníkÛ mûl opût moÏnost
vybírat z celé ﬁady ruãnû vyrobeného
zboÏí s vánoãní tématikou, k dostání
byly mj. ozdoby, adventní vûnce ãi dekorace z textilu - pol‰táﬁky, koníci, ptáãci. Mil˘m zji‰tûním loÀského 2. roãníku
bylo, Ïe o trhy projevily zájem i dûti
a samy se zapojily do v˘roby zboÏí.
Mí‰a BlaÏková si dala práci a vytvoﬁila
m˘dlíãka, Eli‰ka Kuãerová náramky
z gumiãek, Eli‰ka Stoklasová vlastnoruãnû vyrobila a upekla vánoãní cukroví v podobû jeÏeãkÛ.
Náv‰tûvníci se tradiãnû mohli obãerstvit grogem, svaﬁen˘m vínem
a ãajem. Novinkou byla moÏnost poﬁídit si nápoj do sklenûného vánoãního
hrníãku s nápisem Homole, které nechala vyrobit paní Hana Hálová. Byl
o nû velik˘ zájem a témûﬁ kaÏd˘ si
svÛj hrnek na sklonku dne s potû‰ením nesl domÛ.
MIKULÁ·, ANDùL A âERT
âas pokroãil a kolem ‰estnácté hodiny se na zavolání v‰ech pﬁítomn˘ch
dûtí objevila na návsi na‰e známá trojka Mikulá‰, andûl a ãert.
NeÏ od budovy b˘valé ‰koly dÛstojnû
pﬁikráãeli Mikulá‰ s andûlem, tak jiÏ
mezi dûtmi na návsi rejdil stra‰ideln˘
ãert. S pytlem na rameni se vyptával
rodiãÛ, které dítû zlobilo, a tudíÏ si jej
odnese do pekla. Ne, nena‰el takové-

Mikulá‰, ãert a andûl v na‰í obci.

ho zlobila ani zlobilku a tak pytel zÛstal
prázdn˘.
Sleãna Ilona Hálová se ujala seznamu dûtí a vyvolávala je podle abecedy,

Mladé úãastnice.
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aby si kaÏdé do‰lo pro dárek od Mikulá‰e.
Jen je ‰koda, Ïe se nedostavily
(Pokraãování na následující stranû)

v‰echny dûti a jejich balíãky jim byly doruãeny pozdûji.
ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO STROMU
Odpoledne se ch˘lilo ke konci, poãalo
se stmívat a to pﬁi‰la ta pravá chvíle na
rozsvícení vánoãního stromu stojícího na
návsi.
Po nûkolika zvoláních „Stromeãku rozsviÈ
se...!“ se stromeãek rozzáﬁil bíl˘mi svût˘lky,
které letos obecní úﬁad koupil nové, protoÏe
ty staré tam byly dost dlouho a mnoho Ïárovek jiÏ nesvítilo.

Vánoãní trhy se vydaﬁily.

Tak takové bylo prosincové odpoledne
první Adventní nedûle na návsi v Homoli
u Panny.
E.S.

Lampionov˘ prÛvod
V nedûli 22. ﬁíjna loÀského roku se konal lampionov˘ prÛvod, jehoÏ start tradiãnû zaãíná na návsi v Homoli u Panny.
Úãast dûtí s rodiãi byla hojná, prÛvodu se dokonce zúãastnily i maminky s dûtmi v koãárcích.
Po úvodním pﬁivítání se prÛvod pln˘ svût˘lek vydal vstﬁíc
své první zastávce - homolskému hﬁbitovu, kde byly rozsvíceny svíãky u pomníku padl˘ch hrdinÛ z první svûtové války.
¤ada úãastníkÛ pﬁi této pﬁíleÏitosti také, s krátkou vzpomínkou, zapálila svíãku u hrobu sv˘ch zesnul˘ch rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ.
PrÛvod se následnû vydal do Lhoty pod Pannou a odtud
zamíﬁil po silnici smûrem na ¤etouÀ a do Gebiny, kde ãekalo malé obãerstvení.
Stalo se jiÏ milou tradicí, Ïe ho manÏelé Podhorovi pﬁipravují pravidelnû kaÏd˘ rok a obûma za to patﬁí veliké podûkování.
Zpût na náves do Homole dorazil prÛvod za tmy. Tady se
vypustily velké lampiony ‰tûstí a v‰ichni se zájmem sledovali, kam poletí.
Závûrem se zúãastnûn˘m dûtem rozdalo pár sladkostí a
poté se v‰ichni roze‰li domÛ.
A proã se takov˘ lampionov˘ prÛvod koná?
Na poãest dne vzniku samostatného ãeskoslovenského
státu v roce 1918.
Z wikipedia:
Dne 28. ﬁíjna 1918 zahájila v Îenevû delegace Národního
v˘boru vedená Karlem Kramáﬁem jednání s pﬁedstavitelem
protirakouského zahraniãního odboje Edvardem Bene‰em o
vytvoﬁení a podobû samostatného ãeskoslovenského státu.
Mimo jiné dospûli k dohodû, Ïe nov˘ stát bude republikou
(byla uvaÏována i monarchie), prezidentem se stane Masaryk, Kramáﬁ bude pﬁedsedou vlády. TéhoÏ dne kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín ·vehla a Franti‰ek Soukup jménem Národního v˘boru pﬁevzít Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí na frontu, a nechali zamûstnance ústavu
pﬁísahat vûrnost novû vznikajícímu státu. Poté se roz‰íﬁila
zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem.
Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národÛ Rakousko-Uherska, které si lid vyloÏil jako uznání nezávislosti. Tato
zpráva se stala impulsem k Ïiveln˘m demonstracím, pﬁi
nichÏ lid jásal v ulicích a niãil symboly Rakousko-Uherska.
Na Václavském námûstí u pomníku svatého Václava promluvil k davÛm knûz Isidor Zahradník a vyhlásil samostatn˘
âeskoslovensk˘ stát.
E.S.
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SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Marie TÛmová
Emílie Kozlerová
Franti‰ek Hastrdlo
Marie Veselovská
Milan Pavle

65
70
70
85
70

let
let
let
let
let

ﬁíjen
listopad
listopad
prosinec
prosinec

ByÀov
Homole u Panny
Suletice
ByÀov
Homole u Panny

Zlatá svatba

Milan Pavle

Marie TÛmová

Marie Veselovská

Dne 21. ﬁíjna oslavili manÏelé
ANNA a JI¤Í FRKOVI zlatou
svatbu, tedy padesát let spoleãného Ïivota. Spolu vychovali dvû
dûti dceru Pavlínu a syna Martina, kteﬁí mají jiÏ také své rodiny
a tudíÏ se babiãka s dûdou
mohou tû‰it z vnouãat: Luká‰e,
Veroniky, Martina a Daniela
a jednoho pravnouãka Filípka.
Popﬁejme jim mnoho zdraví
a ‰tûstí v dal‰ím spoleãném rodinném Ïivotû.
E.S.

STARÉ FOTOGRAFIE ZE ÎIVOTA NA·Í OBCE
do svého dÛchodu.
V roce 1960 pan Matou‰ek umírá.
Dílna v‰ak zÛstala a ãasem se stala
souãástí JZD (Jednotné zemûdûlské
druÏstvo) a pozdûji státního statku.
V dílnû s panem Hajn˘m pracovali
pánové Beránek, Koﬁista, Novotn˘, pozdûji paní Hajná.
Po roce 1989 byla dílna zru‰ena a z
prostor se stala obytná plocha.
Tak to byla malá vzpomínka pro starousedlíky a pﬁipomenutí novûj‰ím obãanÛm, Ïe zde b˘vala „truhlárna
s pilou“.
E.S.

Pila a truhláﬁská dílna
No jiÏ mi docházejí staré fotografie,
tak jsem vyuÏila souhlasu paní Aleny
Matou‰kové a rozepí‰i se o jejím otci.
Jedná se o pana Franti‰ka Matou‰ka, kter˘ se v létû roku 1945 pﬁistûhoval se svou rodinou do na‰í pohraniãní
obce Homole. JelikoÏ byl ﬁemeslník,
kter˘ pracuje se dﬁevem, bylo logické
obsadit usedlost s truhláﬁskou dílnou
a poblíÏ stojící pilou.
V dobû osidlování to byl jedin˘ ﬁemeslník v obci.
Svou dílnu mûl zaﬁízenou v domku
s do‰kovou stﬁechou v pﬁízemí. Domek
byl uprostﬁed vsi u rybníka.
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V dílnû se nacházelo nûkolik truhláﬁsk˘ch strojÛ, jako hoblovací kombinovan˘ stroj, pásová pila a soustruh.
Horizontální pila byla umístûna ve
zvlá‰tní kÛlnû.
Vût‰inou se pan Matou‰ek zab˘val
koláﬁskou prací (viz. foto). Sezonû také
vyrábûl sadaﬁské Ïebﬁíky, které ‰ly velice na odbyt.
V padesát˘ch letech mûl jiÏ svou Ïivnost dobﬁe rozjetou a proto si mohl dovolit pﬁibrat truhláﬁského uãnû Franti‰ka Hajného ze Suletic. Ten s malou
pﬁestávkou, kdy pracoval v Litomûﬁicích, se vrátil do dílny a zÛstal zde aÏ

Svatomartinská taneãní zábava

Opraven˘ balkon.
sobotu 18. listopadu ve 20.00
hodin se konala na sále hostince
U HoráãkÛ v Homoli u Panny taneãní zábava na poãest Svatého Martina.
Úãast byla veliká. K tanci a poslechu
hrála skupina Bonus. A o tom, Ïe zaãala hrát od podlahy, svûdãí proslov jedné
mladé úãastnice z mûsta. Po prvních
tónech muziky v rytmu polky, prohlásila: „To si snad dûlají legraci....!“ Vydû‰enû kulila oãi, ale to nevûdûla, Ïe tady
u nás na vsi se hraje muzika kaÏdého
Ïánru. Nakonec odcházela poveselená, spokojená a s prohlá‰ením, Ïe
zase nûkdy pﬁijede.
Za to, Ïe se tancovaãka mohla
v tomto termínu konat, vdûãíme dobrovolníkÛm, kteﬁí pomohli samotn˘ sál
uklidit, neb v tomto roce pro‰el velikou
rekonstrukcí. Cel˘ sál je‰tû není zcela
opraven. Pﬁi opravách zdí pro vymalování se totiÏ objevily krásné malby. Ze
souãasn˘ch obyvatel nikdo ani netu‰il,

Mytí stolÛ, Ïidlí.

V

A jiÏ se tanãí...
Ïe tam kdysi b˘valy. Majitelka ·tûpánka MuÏíková se sv˘m otcem Janem se
rozhodli, Ïe v‰echny malby obnoví a na
tuto práci pozvali odbornici, která celou
malbu restauruje.
Pﬁi uklízení sálu byly vyneseny stoly

a Ïidle na prostranství pﬁed hostinec
a v‰echny byly ﬁádnû umyty. Za toto
si v‰ichni, kteﬁí se jali pomoci pﬁi
úklidu, zaslouÏí veliké podûkování, jak
od obãanÛ, tak i od majitelky hostince.
E.S.

Pﬁijìte na thajsk˘ box na Homoli
O víkendu ve dnech 10. - 11. února poﬁádá Honza Lapaﬁ Zaremba ve spolupráci s Grafstudiem CZ tréninkov˘ kemp Muay Thai
(kemp thajského boxu), na kter˘ jste tímto v‰ichni srdeãnû zváni.
Akce probûhne v prostorách b˘valé mateﬁské ‰kolky v Homoli
u Panny, zaãátek je v sobotu od 10 hodin. K vidûní budou tréninkové metody thajského boxu v provedení ãlenÛ klubu Leónidas Dubí.
Po tréninku budete mít moÏnost vyzkou‰et si v‰e na vlastní kÛÏi.
Vstupné zdarma.
Prostory, ve kter˘ch bude kemp probíhat, budou nadále slouÏit jako
veﬁejná tûlocviãna pro v‰echny zájemce o sport a pohyb, o její provoz se bude starat Honza Lapaﬁ Zaremba. Pokud by nûkdo z na‰ich
obyvatel projevil zájem pﬁímo o thajsk˘ box, po pﬁedchozí domluvû je
moÏné zaãít docházet na tréninky pod vedením pana Zaremby.
■ UPOZORNùNÍ PRO OBâANY HOMOLE U PANNY, LHOTA POD PANNOU, BY≈OV, SULETICE, BABINY II.,
NOVÁ VES U PLÁNù, BLÁHOV, DOUBRAVICE, HASLICE. Platba za odvoz komunálního odpadu za II. pololetí 2017.
Splatná do 31. 1. 2018 1.356 Kã - t˘denní svoz, nebo 783 Kã - ãtrnáctidenní svoz • Poplatek ze psÛ rok 2018 splatn˘
do 31. 3. 2018. MoÏno platit hotovû do pokladny OÚ Homole u Panny v úﬁední dny pondûlí a stﬁeda, nebo pﬁevodem
na úãet OÚ Homole u Panny ã. 421411/0100.
OÚ Homole u Panny Andrlová Ilona, úãetní
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Orkán Herwart
Koncem ﬁíjna loÀského roku se pﬁes na‰e území pﬁehnal
Orkán Herwart, kter˘ napáchal mnoho ‰kody v porostech
na‰ich obecních lesÛ.
Mnoho stromÛ je zcela vyvráceno, nebo vznikly tzv. polomy. ·koda 450 - 500 m3 na 160 hektarech rozpt˘lená. E.S.

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 04/2017, konaného
dne 23. 11. 2017.
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
030/04/2017 v souladu s § 47 odst.
(5) stavebního zákona ã. 183/2006 Sb.,
v platném znûní, „Zadání územního
plánu (ÚP) Obce Homole u Panny“
v pﬁedloÏeném rozsahu.
040/04/2017 prodej pozemku p. ã.
124/ v k. ú. Homole u Panny o v˘mûﬁe
310 m2 za cenu 4.650 Kã p. Evû Struhárové a. starostu povûﬁuje k podpisu
smlouvy.
060/04/2017 poskytnutí pﬁíspûvku na
nákup dárkÛ pro dûti M· Velké Bﬁezno
ve v˘‰i 3.000 Kã.
070/04/2017 poskytnutí finanãního
pﬁíspûvku formou darovací smlouvy ve
v˘‰i 7.010 Kã sportovnímu klubu Kasuga z.s. Velké Bﬁezno.
080/04/2017 uzavﬁení smluv na
zimní údrÏbu obecních komunikací
v období 2017 - 2018 s firmami Petr
Horãík, Lhota pod Pannou; Barboﬁík
s.r.o., Farma Lhota pod Pannou; Lubomír Du‰ek, Loveãkovice a starostu povûﬁuje k podpisu smlouvy.

Homolsk˘

090/04/2017 odmûnu pro E. Struhárovou a H. Hálovou ve v˘‰i 3. 000 Kã
ãistého pro kaÏdou z nich.
100/04/2017 odmûny neuvolnûn˘m
zastupitelÛm dle naﬁízení vlády ã.
318/2017 Sb. s úãinností od 01. 01.
2018 ve v˘‰i: místostarosta 22 134 Kã,
pﬁedseda v˘boru zastupitelstva 2 459
Kã, ãlen v˘boru zastupitelstva 2 049
Kã, ãlen zastupitelstva 1 230 Kã.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
050/04/2017 s vyvû‰ením zámûru na
prodej ãásti pozemku p.ã. 67/3 v k. ú.
Lhota pod Pannou.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
UKLÁDÁ
031/04/2017 starostovi obce L. Ptáãkovi ve smyslu §50 odst. (1) zákona ã.
183/2006 Sb., v platném znûní, zajistit
zpracování návrhu ÚP Homole
u Panny v rozsahu pﬁílohy ã.7 v˘‰e citované vyhlá‰ky.
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
URâUJE
032/04/2017 starostu L. Ptáãka osobou, která bude spolupracovat s poﬁizovatelem v procesu poﬁizování ÚP
Homole u Panny.

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Vyvû‰eno dne: 04. 12. 2017
Sejmuto dne: 20. 12. 2017
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 04/2017 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce www.homoleupanny.cz.

V˘pis usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 05/2017, konaného
dne 21. 12. 2017.
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
030/05/2017 rozpoãet obce na rok
2018.
040/05/2017 rozpoãtové opatﬁení ã.
03/2017.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Vyvû‰eno dne: 29. 12. 2017
Sejmuto dne: 16. 01. 2018
Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 05/2017 je k nahlédnutí na
Obecním úﬁadû a navíc je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách obce www.homoleupanny.cz.

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1,
400 02 Ústí nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje E. Struhárová, estruhar@seznam.cz, tel.: 723 959 914.
Vychází ãtyﬁikrát roãnû. • Náklad 250 kusÛ. • V˘tisk zdarma.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

