Jednotka požární ochrany II
Každý ve městě jistě ví, že zde již od roku 1995 funguje JPOII - Jednotka požární ochrany
druhého stupně. Jedná se o útvar, který je v hierarchii profesně hned za Hasičským
záchranným sborem ČR. Na katastru od Svitav po hranice okresu je naše jednotka jediná,
která je způsobilá provést i ty nejsložitější zásahy při živelných a jiných neštěstích. Tato
jednotka nepatří do Sboru dobrovolných hasičů. SDH je občanské sdružení fungující
nezávisle na jednotce a městu. Kdežto Jednotka požární ochrany je podřízena starostovi
města. Její chod je financován Krajským úřadem Pardubice a naším městským úřadem.
Někteří z vás snad namítnou, že hasiči jsou parta flamendrů, která se schází v hasičárně,
ale není tomu tak. Ve skutečnosti jde o vysoce organizovanou a hierarchicky uspořádanou
jednotku s takřka vojenským režimem. A toto je i třeba. Protože u zásahu, kde jde o lidské
životy není místo pro individualisty. Za vše plně odpovídá velitel, který nese plnou
odpovědnost za lidské životy a majetek.
Za rok 2007 do současné doby měla jednotka 29 profesionálních zásahů. Z toho 9 x u
požáru. Snad nejtragičtější požár, u něhož byly uplatněny profesní a odborné schopnosti členů
naší jednotky, byl v Radiměři, kde hořel rodinný dům a i přes včasnou pomoc v ruinách
zemřel člověk. Dva lidi se podařilo z plamenů zachránit. Další profesionální zásah byl
proveden v Rozhraní, kde se díky technice podařilo zlikvidovat ohnisko požáru v půdním
prostoru uzamčeného patrového domu. A jen díky včasnosti, rozhodnosti a vybavenosti naší
JPOII nelehl dům popelem a byly uchráněny milionové hodnoty.
5 x pomohli hasiči u dopravních nehod, kde se na členy jednotky kladou obzvláště vysoké
nároky na včasnost dojezdu na místo nehody a vyproštění zraněných lidí z vraků vozidel.
Věřte, že nikdy neběží čas tak pomalu, jako když čekáte na pomoc při rozhraní života a smrti.
A to i přes to, že víte, že k vám profesionálové letí se zásahovými vozy rychlostí takřka na
hranici lidských možností.
4x zasahovala jednotka při větrné smršti, kdy její členové likvidovali polomy blokující
silniční dopravu a trhající dráty elektrického vedení. 4 zásahy byly zaměřeny na odstranění
ropných produktů uniklých do přírody. (Jedná se především o situace, kdy z vozidel unikají
ropné látky, někdy v délce i několika kilometrů, a ohrožují nejen životní prostředí, ale i
bezpečnost řidičů. Na tyto zásahy je jednotka vybavena speciálními sorbenty, které jí dodává
Správa a údržba silnic Pardubického kraje.)
8 zásahů se týkalo technické a technologické pomoci, protože naši jednotku nepotřebují
jen lidé v ohrožení, ale i ti, kteří žádají např. odstranění nepojízdného nákladního vozidla
z vozovky.
Poplach naší jednotce vyhlašuje Krajské operační středisko hasičského záchranného sboru
a členové jednotky musí i v nočních hodinách nejpozději do 5 minut vyjíždět s plně
vybavenou technikou k zásahu. Někteří z nás do 5 minut sotva vstanou z lůžka, kdežto naše
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jednotka za tu dobu už s nákladními vozidly vyjíždí - a to někteří členové bydlí od hasičárny
takřka jeden kilometr.
Naše jednotka je vybavena sedmi zásahovými vozy, které jsou zapsány v majetku města.
Od roku 1986 slouží cisternové nákladní vozidlo Škoda RT706 s proudovým vodním dělem.
V roce 1997 bylo k zásahům přibráno vozidlo Škoda Favorit s vyprošťovacím zařízením,
předané jednotce zadarmo Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. V roce 2005
získala JPO II do služby vozidlo IFA s nástavbou 30 m dlouhého žebříku. Toto nákladní
vozidlo naší jednotce předal zdarma Pardubický kraj. V roce 2006 byl do služby uveden
technický skvost, a to zásahové vozidlo MAN s plným protipožárním a vyprošťovacím
vybavením. Na toto vozidlo jsme obdrželi 2 miliony korun od Ministerstva vnitra. Jenom pro
představu – tento výrazný finanční příspěvek obdrželo jen pět měst v České republice. V roce
20007 město pro jednotku získalo těžké zásahové vozidlo Tatra 148 se dvěma vodními
proudovými děly. Vozidlo bylo městu předáno zdarma z rezerv armády ČR. Jako poslední do
výbavy přibyl osmimístný Nissan pro přepravu lidí, na který byly získány prostředky
z prodané (již technicky nevyhovující) Avie. Zbylá finanční částka byla doplněna vlastními
prostředky hasičů.
Jednotce velí Ladislav Felkl st., členy jednotky profesionálních zásahů jsou: Jan Jachan,
Rostislav Kolbábek, Antoním Fuchs, Jiří Jedlinský, Ladislav Felkl ml., Jan Kašpar, Jaroslav
Vlk, Petr Kašpar, David Krátký, Tomáš Klemša, Martin Kolář a Tomáš Matějíček. Jejich
práce si velice vážíme a touto cestou jim děkujeme jménem lidí, kterým pomohli, protože při
stresu na místě zásahu pro vyjádření slůvka DÍKY není čas a prostor.
Mgr.
Martin Kiss
Bc Martin Švancara
Mgr. Jana Poláčková
INFORMUJEME

Žalostný stav silnice 1/43 v úseku ulice Pražská
Již dlouho nás trápí rozpadlý povrch silnice v ulici Pražská. Silnice je majetkem státu a o
její správu se stará Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Tuto instituci jsme na neutěšený stav
upozornili již před půl rokem a vyžádali si přítomnost náměstka ŘSD a odpovědného
pracovníka. Oba po zhlédnutí konstatovali, že situace je kritická, ale výtluky jsou kolem
zařízení brněnských vodáren a tudíž, i přesto, že jsou správci a majiteli, nenesou za současný
stav žádnou odpovědnost.
Neprodleně jsme kontaktovali Brněnské vodovody a kanalizace. Ty se se situací
seznámily a předložily protokol, kterým si ŘSD od nich řádně prostor kolem vodovodního
zařízení převzalo. Na toto jsme reagovali písemnou ostrou urgencí o zjednání nápravy na
ŘSD. ŘSD uznalo, že kompletní vozovku má v majetkové správě, ale odmítlo stanovisko
brněnských vodáren, že by nápravu mělo sjednat samo. Své vyjádření odůvodnilo obsáhlým
dopisem, na jehož konci uvedlo, že celou věc postoupí k řešení Krajskému úřadu
Pardubického kraje – odboru dopravy a silničního hospodářství.
Jen málokdo z vás si dokáže představit, jak zkostnatělá a byrokratická je instituce
Ředitelství silnic a dálnic. Jednání s nimi připomíná boj s větrnými mlýny. Ano, jsou tu pro
komunikace, pro výstavbu komunikací, pro vylepšování komunikací, ale pozor! Nesmí po
těchto komunikacích jezdit žádná auta. Jakmile jezdí a poškodí ji, zbavují se odpovědnosti.
Kdyby to bylo možné, pomohli bychom našim občanům bydlícím u této komunikace tak, že
bychom vozovku opravili na náklady města. Ale nemůžeme tak učinit. Jednak pro vysoké
náklady, jednak proto, že nemůžeme opravovat cizí majetek. (Vy byste také neopravovali
sousedův dům namísto svého.)
V současné době budeme o věci informovat přímo ministra dopravy a žádat ho o sjednání
nápravy, neboť on je nadřízeným ŘSD. Pana ministra budeme informovat i o jednání ŘSD,
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o kterém si myslíme, že do dnešní doby již nepatří. Tato instituce by měla lidem pomáhat, ne
škodit.
Mgr. Martin Kiss
Bc Martin Švancara
Mgr. Jana Poláčková

Nové kontejnery
Po několikaletém úsilí se Mikroregionu Svitavsko podařilo úspěšně realizovat akci s názvem
Sběrné dvory a hospodaření s odpady na Svitavsku. Naším hlavním požadavkem bylo získání
nových kontejnerů na sklo a plast. V rámci tohoto projektu jsme získali 24 nových kontejnerů,
které jsou rozmístěny po našem městě. Pro představu každého z vás - jeden kontejner má
hodnotu 10-15.000,- Kč dle typu. Na nákup těchto kontejnerů mikroregionu a našemu městu
přispěla Evropská unie. Příspěvek byl ve výši cca 80%. 20% ceny jsme hradili z našeho
rozpočtu. Zabýváme se též otázkou, zda pořídit kontejnery na papír. Prozatím zastupitelstvo
rozhodlo o ponechání současného stavu. Papír máte možnost ukládat do základní školy,
případně do sběrny. Věříme, že pořízením nových sběrných nádob dojde k navýšení výběru
tříděného odpadu v našem městě.

Setkání Březových
Ve dnech 27.,28. a 29. července proběhlo jubilejní 15. setkání Březových. Tento rok byla
za hlavního pořadatele zvolena Březová u Karlových Varů, která je v podstatě součástí
zmiňovaného města. Tohoto třídenního maratonu jsme se zúčastnili samozřejmě i my. Svými
družstvy jsme obsadili všechny vyhlášené soutěže. Tedy fotbal, hasičskou soutěž a
volejbalový turnaj. Družstvo hasičů po výborném výkonu získalo stříbrné medaile a pohár za
krásné druhé místo. Volejbalový tým vybojoval na kurtech třetí místo, zbylé dva týmy
obsadily pátou a šestou pozici. Fotbalisté po lítém boji obsadili čtvrtou příčku.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, kteří reprezentovali naše město. V příštím roce
se pořádání zhostí Březová u Uherského Brodu. Podle prvních informací na tomto setkání
budou soutěže rozšířeny i o turnaj v nohejbalu. Všichni účastníci se shodli na dalším
pokračování těchto setkání a vzdali hold a čest panu Přibysiovi, zakladateli této tradice, který
již není mezi námi.
Mgr. Martin Kiss

Město Březová nad Svitavou informuje
•

V červnu 2007 bylo vypsáno výběrové řízení na vedoucího Domu pečovatelské služby
pro seniory s náplní práce pracovníka v sociálních službách. Výběrové řízení vyhrála
paní Božena Jurková.

Oddíl aerobiku Březová nad Svitavou pořádá
KDY: 11. srpna 2007 ve 14.00 hodin
KDE: Sportovní hřiště u MŠ ve Březové nad Svitavou

PRÁZDNINOVÝ AEROBIK S KATKOU A IRENOU
CO VÁS ČEKÁ? 2 hodinky klasického a step aerobiku se
závěrečným protáhnutím.VSTUPNÉ: dobrovolné, pro cvičící 40,- Kč
S SEBOU: vhodnou obuv, pití, ručník a dobrou náladu
Občerstvení zajištěno!
TENTOKRÁT I NĚCO PRO DĚTI!!!! Soutěže a hry
Pro menší děti budou i paní na hlídání.
V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO POČASÍ SE AKCE RUŠÍ!!!

11.8.2007 se jede v MOTOKROSOVÉM AREÁLU Březová nad Svitavou

Pohár Vysočiny.
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Pojedete s námi na Angeliku?
Už známe termín zájezdu na nový muzikál Angelika.
Představení se bude konat v sobotu 16.2.2008 ve 14 hodin v pražském Divadle Broadway.
Chcete jet také? Bližší informace čtěte zde:
Předběžně plánovaný odjezd Březová náměstí – kolem 9,00.
Cena jedné vstupenky je 646,-Kč.
Závazné přihlášky Městské knihovně a TIC Březová nad Svitavou, knihovna@brezova.net
nebo na čísle 461 521 331 .
!!!Zaplatit cenu vstupenky a přihlásit se je nutné do konce října!!!
Pojeď s námi do Bradavic! Do kouzelného expresu, který odjíždí z nástupiště 9 a tři čtvrtě se
dostanou pouze TI nejrychlejší a nejodvážnější z VÁS. Na statečné čaroděje, čarodějky a
jejich rodiče čeká ze soboty na neděli 1.9.-2.9.

Noc s HARRY POTTEREM V TAJEMNÉ KOMNATĚ!
Ale pozor, bude to nebezpečné!!! Máš-li odvahu, nezapomeň do 24.srpna 2007 vyplnit
přihlášku v Městské knihovně a TIC Březová nad Svitavou.
Bližší informace na tel: 461 521 331, knihovna@brezova.net

Kulturní okénko
Divadelní prázdniny pomalu končí a nám se předkládá řada kulturních pořadů, které
zajišťuje MKS Letovice.
Uvádím několik titulů, kterých bychom se mohli zúčastnit.
14. 9. 2007 - DÁMSKÝ KREJČÍ - komedie, ochotnické divadlo Vranová
16.10. 2007 - skupina KAMELOT, křest CD
23.11. 2007 - RŮŽE Z ARGENTINY – komediální operetka, Divadlo Karlín Praha
(předpokládá se) Hrají: J. Přeučil, J. Štědroň a další
6. 12. 2007 - DOBRÝ VEČER KVINTET
13.12. 2007 - VÁNOČNÍ KONCERT JITKY ZELENKOVÉ
Ceny pro nás a bližší informace sdělíme ihned, jak je obdržíme od ředitelství MKS Letovice.
Z důvodu velkého zájmu o tyto pořady, máte-li o některý z výše uvedených zájem i vy,
přihlaste se co nejdříve na tel. čísle: 461 521 339, event. 728 764 596 - p. Blažková Hana
nebo na tel. čísle: 461 521 331
- Informační centrum
Sděluji, že doprava na komedii DÁMSKÝ KREJČÍ 14.9.2007 bude pro účastníky divadla
Strakonický dudák v Brně 5.5.2007 zdarma. (Viz informace v Březovském občasníku č. 3/7.)
Hana Blažková

4

Sobota 8.12. 2007 - společně s MKS Letovice zájezd na představení BÍDNÍCI.
Praha – divadlo Goya Music Hall u výstaviště
Obsazení: přední umělci a herci.
Cena vstupenky v 1. pořadí: 690,- Kč
Doprava:
210,- Kč
Začátek představení 14.30 hod, konec 17.30 hod.
Odjezd do Prahy bude v dopoledních hodinách, abychom si mohli prohlédnout i předvánoční
Prahu, některé kulturní památky atd.
Zájemci, hlaste se na tel. čísle: 461 521 339, nebo 728 764 596 - p. Blažková Hana.

Informace ze ZŠ
Rozloučení se základní školou
Dne 29. června 2007 se žáci 9. třídy na Městském úřadě v Březové rozloučili s povinnou
školní docházkou. Než však zaklapla pověstná vrátka, prožili se svými pedagogy a s mladšími
spolužáky příjemné chvíle, na které snad budou vzpomínat po celý život.
Branný den
Už delší čas je na naší škole zvykem, že se koncem školního roku žáci 9. třídy účastní
Branného dne v Moravské Třebové. Akci pořádá Vojenská střední škola a Vyšší odborná
škola Ministerstva obrany. Dne 5. 6. 2007 jsme této možnosti využili i my…
Ihned po příjezdu se nás ujali studenti vyšších ročníků, kteří nás doprovázeli na různá
stanoviště. Pár okamžiků po oficiálním zahájení jsme byli svědky simulace záchrany
a vyproštění vojáka z havarovaného vozidla, nechyběla ani zásahová jednotka, záchranná
služba, policie a hasiči.
Během poznávacího dopoledne, kterého jsme se mimochodem obávali, jsme viděli
spoustu vojenské techniky, bojové akce, protichemickou jednotku, hasičské vybavení
i praktické ukázky resuscitace.
„Třešničkou na dortu“ byl následný koncert The Beatles Revival, o kterém nikdo z nás
předem nevěděl.
A naše doporučení pro příští deváťáky? Zúčastněte se!!!
Školní výlet
Dne 6.6.2007 jsme navštívili naše hlavní město Prahu.
Po tříhodinové cestě vlakem jsme vystoupili na hlavním vlakovém nádraží. Odtud jsme
došli na Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli sochu sv. Václava. Pokračovali jsme na
Staroměstské náměstí a zde obdivovali světoznámý orloj.
V Muzeu voskových figurín jsme se setkali s populárními osobnostmi. Nás upoutali
zejména Václav Havel a Aneta Langerová. Přes Karlův most jsme se dostali na Pražský hrad,
podívali se na výměnu stráží a na Svatovítský chrám. Poté jsme stoupali k Zrcadlovému
bludišti, k Petřínské rozhledně a z obrovské výšky si prohlédli krásy Prahy.
Na závěr jsme se lanovkou, tramvají a metrem přesunuli do obchodního domu Flora
a v trojrozměrném kině IMAX zhlédli naučný film o podmořském světě.
Ve Floře jsme si dali rozchod a pak už nás čekala cesta domů.
Dětský den
Na Farském kopci jste mohli dne 7. 6. 2007 potkávat 4-členné skupinky dětí z 1. stupně,
či jednotlivé žáky z 2. stupně. Během Dětského dne tu na devíti stanovištích prověřovali
nejen své vědomosti a zručnost, ale i fyzické schopnosti.
Věříme, že my – pořadatelé z 9. třídy – jsme byli zcela objektivní a nikoho jsme svým
chováním a rozhodováním nepoškodili. J
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PODĚKOVÁNÍ
Na zahradu ZŠ se vrátila před generální rekonstrukcí školy odvezená chatka. Paní
vychovatelky a hlavně děti děkují všem, kteří se na této akci podíleli.
Nejvíce díků patří Zemědělskému obchodnímu družstvu Březová nad Svitavou,
hasičům, panu Jiřímu Macháňovi a zaměstnancům Města. Bez jejich nezištné pomoci
by nebylo možné náročné přemístění uskutečnit.
SDH Březová nad Svitavou děkuje mladým hasičům za dobrou reprezentaci
v soutěžích. Jsou to: Odehnal Filip, Vyhnánek Petr, Štěrba Jindřich, Kratochvíl Jakub,
Opršel Zbyšek, Kašparová Michaela, Felkl Tomáš, Strieglerová Petra, Striegler Lukáš,
Svobodová Michaela a Štěrba Tomáš.
Dík patří i jejich vedoucím, kteří s nimi pravidelně nacvičují. Jsou to Felkl Ladislav
ml. A Kolář Martin.
Poděkování patří všem činným členům SDH za pomoc při kulturních akcích.
Za SDH místostarosta p. Felklová

ČLÁNKY
„Už je to uděláno, už je to hotovo!“
Ve středu 27. června 2007 se nám konečně podařilo, alespoň provizorně, otevřít
Mateřské a komunitní centrum Kocourek ve Březové nad Svitavou.
V pondělí 18.
června nám byly položeny koberce a pak už nestálo nic v cestě úklidu, částečnému vybavení
našeho mateřského centra. Není vše ještě zcela hotovo, chybí vybílení vstupní haly, opravy
verandy a úprava okolí, ale i tak maminky mohly provést ve středu 27. 6. „zátěžovou“
zkoušku. A byla to opravdu zátěžová zkouška s velkým Z. Sešlo se tu 19 maminek i se svými
ratolestmi.
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Zacvičily si s tetou Petrou na míčích, zazpívaly písničky a pak si společně hrály.
Toto všechno by se nám nepovedlo nebýt vstřícnosti pana faráře Michuta, městskému
úřadu a ostatním sponzorům, kteří se finančně i věcně podíleli na vybavení a malé hrstce
dobrovolníků, kteří ve svém volném čase přišli a pomohli se vším, co bylo potřeba.
Hodláme nakoupit cvičební pomůcky pro děti, hračky a dovybavit prostory, ale k tomu
potřebujeme finanční prostředky. Chceme touto cestou oslovit případně další sponzory –
pomozte dobré věci.
Na závěr by bylo dobré se zmínit o plánech do budoucna:
Březovské mateřské centrum bude fungovat i během prázdnin, a to každou středu od
9.00 hod do 12.00 hod. Přijďte se mezi nás podívat, nemusíte být našimi členy, abyste si
s dětmi mohli pohrát a zacvičit. Pozvání platí samozřejmě i pro ty, kteří se chtějí podívat, jak
to u nás vypadá a co děláme, rádi Vás u nás uvítáme.
Dále bychom chtěli vybudovat v okolí fary dětské hřiště, které by sloužilo nejen dětem
z mateřského centra, ale i ostatním a větším dětem. Doufáme, že se nám tento záměr s pomocí
grantu podaří uskutečnit.
Je před námi ještě spousta práce a to hlavně s úpravami okolo fary, na to ale jeden
nebo dva lidi nestačí. Doufáme, že i toto se podaří.
Za MC Kocourek Březová nad Svitavou Pavla Cupalová
Naši sponzoři :
Knihkupectví Pavla Findeisová
LIKOPO s.r.o.
Eurotex p. Pavelka
Truhlářství p. Herian
Domácí potřeby p. Straka
Rodina Lžíčařová
Paní Slezáčková
Rehabilitace Nemocnice Svitavy
• Jana Pelzová
• Iva Svobodová
Martin Bureš
Obětavé maminky – členky MC
A další

Finanční:
Město Březová nad Svitavou
NOBRS s.r.o.
SILK&PROGRES, spol. s.r.o.
ASANA spol. s.r.o.
DORIS – textilní výrobní družstvo
STAVEBNINY ŠKB s.r.o.
Bc. Martin Švancara
Věcné:
EPR PRAHA s.r.o.-European Paper Recycling
Bronislav Prudil
Vitka a.s.
Ladislav Sekanina S-CART
Paldus, Antonín

PROGRAM MC KOCOUREK NA SRPEN 2007
1.8. Malujeme ručičkama (malování barvami na ruce-obrázky, otiskování rukou aj.)
8.8. Cvičení s tetou Petrou (cvičení na míčích pro malé i velké)
15.8. Panáčci a Panenky (domalování a dooblékání papírových panenek)
22.8. Zpívání a bubnování
29.8. Loučení s prázdninami
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V sobotu dne 14.7. odjeli naši hasiči na soutěž do Hradce nad Svitavou. Na poháru
starostky obce soutěžili v kategorii starší žáci,ženy a muži. Po rozlosování, které družstvo
nastoupí na plnění disciplín jako první, jsme
nastupovali s družstvem starších žáků jako
druzí hned po místních a po nás družstvo z
Vendolí. První úkol - splnit štafetu 4x60m
jsme velice dobře zvládli. Druhou disciplinou
byla další štafeta. Také tu jsme zvládli na
jedničku a pak už nás čekal jen požární útok.
Protože jsme byli pečlivě připraveni dopadl
rovněž dobře. Po součtu všech bodů nám bylo
dle tabule výsledků jasné, že jsme skončili na
krásném 1.místě. Družstvo ve složení KOŠFilip Odehnal, NÁBĚR-Tomáš Felkl, SÁNÍTomáš Štěrba, STROJNÍK-Jindřich Štěrba,
ROZDĚLOVAČ-Jakub Kratochvíl, PROUD I
-Michaela Svobodová, PROUD ll Michaela
Kašparová . Po dětech soutěžily ženy, a po
ženách nastupovali MUŽI - také museli
zvládnout 2x štafetu a požární útok. Po
ukončení disciplín a sečtení výsledků jsme
s radostí konstatovali, že jsme skončili na
stejném místě jako naši žáci, tedy na 1.místě.
Družstvo ve složení KOŠ-Radek Janků, NÁBĚR-Martin Kolář, STROJNÍK-Ladislav Felkl
ml., BÉČKA-Marcel Blažek, ROZDĚLOVAČ-Radek Pavlíček ml., PROUD l - Lukáš
Bruckner , PROUD ll - Jan Janků. Na závěr jako trenér obou družstev děkuji všem, kteří
reprezentovali naše město a také hasiče na této soutěži.
Ladislav Felkl ml.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V květnu 2007 se do Březové přistěhovalo 5 nových občanů a 8 občanů se odstěhovalo.
Zemřela Ivana Radiměřská. Narodili se 3 noví občánci: Tereza Bačovská, Adéla Hampelová
a Karolína Pokorná
Ke 31. květnu 2007 měla Březová nad Svitavou 1687 obyvatel.
V červnu 2007 se do Březové přistěhovalo 6 nových občanů a
4 občané se odstěhovali. Zemřeli: Anna Štemplová a Stanislav Žák.
Narodili se 3 noví občánci: Tereza Kudýnková a Nikola Neubauerová.
Ke 30. červnu 2007 měla Březová nad Svitavou 1689 obyvatel.
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!Příspěvky do příštího čísla Březovského občasníku přijímáme nejpozději do 21.9.2007
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