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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o některých akcích,
které se nám podařilo do dnešního dne
dokončit a které připravujeme v nejbližším
období.
Nedávno jsme dokončili dílčí úpravy
chodníků v obci. Důvodem bylo především
zkvalitnění pohybu kočárků a invalidních
vozíků v místech napojení chodníků na
vozovku. U pomníku z I. světové války, se
nám podařilo vybudovat rampu, takže
kočárky a vozíky již mohou relativně
bezpečně projet směrem ke škole a
obecnímu úřadu.
Další akcí je rekonstrukce zídky u MŠ a
instalace nového oplocení před školkou.
Zídka je již postavena, plastové rozvodné
bedny budou překryty stříškou z pálené
tašky a následně bude nainstalován plot.
V areálu školky se připravuje další akce,
kterou je výstavba nového ekodvorku na
tříděný odpad. Umístění je navrženo v horní
části zahrady, při ulici Na Okřínku. Dvorek
bude od zahrady oddělen plaňkovým
plotem.
Výstavba
bude
realizována
pracovníky obce. Dalším vytypovaným
místem pro nádoby na tříděný odpad je
prostor u obratiště v ulici Mezihoří.
Ekodvorek
v ulici
Dolní
branka
u
trafostanice
se
bude zvětšovat
a
pravděpodobně kvůli budoucí výstavbě
vozovky ulice Na Staré trati i posunovat.
Nádoby v ulici U Sokolovny se přesunou
prozatím provizorně z čela na bok
fotbalového hřiště, kde se po výstavbě
komunikace U Hřiště vybuduje nový

ekodvorek. Dalším prostorem, kde by mělo
vzniknout místo pro tříděný odpad je ulice
Kuřimská, a to nejspíš v oblasti na konci
vesnice. Zde ještě nemáme vybrané
vhodné místo. Rádi uvítáme vaše nápady.
V nejbližších týdnech budeme vědět, zda
nám byla přidělena dotace na stavbu
workoutového hřiště v Mezihoří. V případě
že ano, bude zadána zakázka na stavbu
hřiště, které by mělo začít sloužit široké
veřejnosti od poloviny letních prázdnin.
Co Vás jistě nejvíc zajímá, je cyklostezka,
která má pro naši obec velký význam,
především v úseku Kuřim – M Knínice. Do
2.4.2019 byl termín podání záměru na
stavbu cyklostezky na dotaci, který se stihl
a podle již zveřejněných výsledků získala
cyklostezka Kuřim Veverská Bítýška velmi
dobré bodové ohodnocení. Žádost o
samotnou dotaci musí mikroregion podat do
15. května, což bude splněno.
Na závěr bych Vás rád požádal o zamyšlení
nad dopravní situací v naší obci, a to ve
všech ulicích bez výjimky. Myslím, že není
tak těžké dodržovat alespoň základní
pravidla silničního provozu. Mnoho řidičům
nic neříkají dopravní značky, jako jsou
zákaz vjezdu, zóna 30, obytná zóna. O
parkování ani nemluvě. Myslím, že pohyb
dětí a chodců na místních komunikacích by
měl být lidsky upřednostněn před dopravou.
Prosím, chovejme se všichni ohleduplně.
Děkuji.
Jiří Hanák

AKTUÁLNĚ
Klimatické změny a jejich důsledky pro naši obec
V lednu letošního roku proběhla na půdě Mendelovy univerzity konference na téma voda,
kůrovec a finance. Z tohoto, ne příliš optimistického setkání, si Vám dovoluji tlumočit
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některé poznatky a postřehy odborníků zabývajících se problematikou změny klimatu,
vodohospodářů a lesních hospodářů. K tomu přidávám pár svých pozorování.
Výraznější změnu klimatu, jenž působí víceleté sucho, kterým jsme zasaženi, můžeme
pozorovat od přelomu tisíciletí. Od této doby se s menšími výkyvy zvyšuje teplota, ubývá
srážek a mění se jejich distribuce (doba, kdy spadnou). Zaznamenáváme suchá a teplotně
nadprůměrná jara s následnými mrazy. V letních měsících horké a silné větry, prudké
srážky, které se do ztvrdlé půdy špatně vsakují a rychle se odpařují. V důsledku zmíněných
jevů dochází mimo jiné k chřadnutí lesů a toho využil kůrovec. Zatím je z něj problém jen
ekonomický, ale zcela jistě přejde v problém ekologický.
Dosavadní způsob hospodaření v lesích již není udržitelný. Smrk přestává být v našich
klimatických podmínkách vhodná dřevina a z dojné krávy (lesa) se stává něco jako
chráněné zvíře, o které je zapotřebí pečovat. Proč, když nebude dávat ekonomický užitek?
Pomineme-li estetický, morální a ekologický důvod, je tu funkce významného stabilizátoru
klimatických výkyvů.
V horkém letním dnu má například 1 vzrostlý smrk chladící výkon jako 4 lednice. 1 hektar
lesního porostu za jasného letního dne přečerpá a odpaří až 40 tisíc litrů vody, stejně tak
potom vodní páru zase nasává a zadržuje. 60 vzrostlých stromů vyrobí kyslík pro jednoho
člověka na rok …
Naše obec obhospodařuje 238 hektarů lesa, a kdo do něj chodí, tak vidí, jak kůrovec,
nárazové větry a sucho les mění. S kalamitou bojujeme. Holiny se snažíme zalesňovat
odrostlejšími stromky, které, ač v nákupu dražší, mají větší šanci na uchycení. Při vědomí
výše uvedeného vysazujeme zejména buky, duby, javory, lípy, douglasky. Snažíme se
využívat i samovolného zmlazení a tím podpořit přirozený přírodní výběr. Bedlivě sledujeme
dotační výzvy na udržitelnost a obnovu lesních porostů.
Patříme do oblasti zasažené extrémním suchem. Za posledních 10 roků chybí v půdě 5
metrů srážek. Srážkový deficit se prohlubuje. Pět obcí na Tišnovsku bylo loni závislých na
náhradních dodávkách vody. Jak bylo zmíněno v minulém čísle, i u nás máme důvod
k obávám. Vyschly studny, které dříve s vodou neměly problém. Na dva měsíce přestala
proudit i Kuřimka, což z pamětníků nikdo nepamatuje. Batelovský potok přestal do rybníka
pod kaplí přitékat koncem dubna. V obvyklém suchém roce to bývalo v průběhu června,
v normálním roce je přítok celoroční. Rybník měl na podzim chabou ¼ objemu a nezvládl
se naplnit ani přes zimu. To se zatím nikdy nestalo. Musíme se smířit s tím, že rekreační
význam a třeba i význam hospodářského využívání této nádrže již není reálný. V současné
době nám musí stačit, alespoň funkce neméně důležitá, retenční. Zadržuje totiž nemalé
množství jarní vody, která se může pomalu vsakovat a doplňovat podzemní zásoby. Naše
obecní studna je zcela jistě také napájena právě z povodí batelovského potoka. Z důvodu
písčitého podloží, přes které tok protéká, se v těchto suchých letech veškerá jeho voda
vsákne a do Kuřimky už nedoteče nic. A to je pro naši obecní studnu dobře. Na zmiňované
konferenci vodohospodáři z Povodí Moravy poukazovali na fakt, že díky vhodné manipulaci
s vodními nádržemi a díky různým podpůrným opatřením, odteklo do Rakouska v loňském
roce o 1/3 méně vody (je to samozřejmě přepočítané na spadené srážky) oproti předchozím
rokům. Sousedům se to sice nelíbí, ale je naše právo zadržet vodu, která u nás spadne.
Převedeme-li to do naší zmenšené obecní roviny, je naším cílem, také podržet co nejdéle,
co nejvíce vody. Zde se může zamyslet každý vlastník nemovitosti, jak naloží s vodou ze
střechy. Zvažte prosím, zda není možné odvézt vodu dále od domu do např. vsakovací
jámy. Srážky svedené do kanalizace totiž pro nás zcela bez užitku zmizí v Kuřimce a pádí
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dál do Svratky. Rybník v Mezihoří (Kněží) by tomuto rychlému odtoku mohl částečně
zabránit. Navíc je vzdálen vzdušnou čarou jen 500 metrů od naší obecní studny a
nadmořská výška říká, že by byl o 10 metrů výše. Geologický průzkum potvrdil to, co už
víme. Podloží je z větší části písčité. Žádný geolog nepotvrdí, zda to studni pomůže, cesta
spodních vod se téměř nedá zmapovat, ale….
Někteří lidé se zajímali, zda má význam budovat rybník, když potok bude vysychat. Podle
mě ano, protože už jen ten význam retence (zadržení vody) může mít pro nás v budoucnu
větší význam, než se zdá.
Optimistickým závěrem odborníků bylo, že srážky, které dodnes nespadly by nakonec
spadnout někdy měly. Jen musíme doufat, že to bude brzy a nebude to naráz.
Přeji Vám pěkné deštivé počasí, Váš místostarosta

Jiří Helan

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výpis usnesení zastupitelstva obce č. 6 ze dne 08.04.2019








č.74/6/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí zprávu o
hospodaření v obecních lesích za 1. čtvrtletí 2019 (viz příloha č. 1) a ukládá
místostarostovi obce podávat aktualizované informace o stavu hospodaření v obecních
lesích na každém zastupitelstvu – příloha k nahlédnutí na obecním úřadě
č. 75/6/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2019, (viz příloha č. 2) – příloha zveřejněna na úřední desce
č. 76/6/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2019, viz příloha č. 3 – příloha zveřejněna na úřední desce
č. 77/6/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí Smlouvu na nákup
mulčovací sekačky Goliath GC XX-26 4x4 a ukládá starostovi obce připravit finální verzi
smlouvy dle uvedených připomínek a předložit ZO ke schválení
č. 78/6/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice neschvaluje smlouvu na výpůjčku
pozemku p .č. 1257, bývalá vojenská střelnice (granátoviště), s vypůjčitelem
SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE, Kotlanova 13 Brno
č.79/6/19 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu finančních
prostředků na účtech obce a další aktuální informace

Obecní úřad děkuje všem účastníkům akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme
Moravské Knínice a okolí“, kterou pořádali kníničtí skauti v sobotu 6. dubna odpoledne.
Jana Kosíková
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Velikonoční jarmark 2019
V sobotu 6. dubna 2019 se zaplnil sál místní sokolovny do posledního
místečka, někteří rodiče museli stát vzadu pod balkonem. Tradičně se scházejí
děti a žáci školy před Velikonocemi se svým vystoupením pro rodiče. Nejdříve
se divákům představili naši nejmenší pod vedením paní učitelky Dufkové a Líškové. Po nich
následovaly trošičku starší děti s jarními písničkami a tancováním pod vedením paní
učitelky Kozinové a Matějkové. Během krátké přestávky postupně zaplnili žáci 1. - 3. ročníku
celé jeviště (37 žáků). Rodičům připomněli některé jarní a velikonoční tradice a zvyky. Na
závěr vystoupili žáci 4. a 5. ročníku s velikonoční pohádkou Káťa a Škubánek – Vajíčko. Po
krásných výrobcích dětí z mateřské školy i žáků se jen zaprášilo. Určitě zdobily domovy o
Velikonocích. Poděkování patří panu starostovi Hanákovi za zprostředkování ozvučení celé
akce.

Zápis do první třídy ZŠ
Slavnostní den nastal pro předškoláky z mateřské školy ve středu 10. dubna 2019.
Přicházeli do základní školy se svými rodiči na zápis. Nejdříve se scházeli ve společenském
sále, kde paní učitelka vyplnila s rodiči nezbytné formuláře. Dětem dělaly společnost
pohádkové postavy, které si pro ně nachystaly různé úkoly a zpestřovaly jim čekání na
zápis. Postupně se zapisovalo ve dvou třídách, tak se netvořily žádné fronty. Po úspěšném
zápisu dostaly děti za odměnu velké kornouty a drobné dárky z Lega. V září usedne do
lavic v první třídě 14 nových žáčků.
Zápis do mateřské školy proběhne 9. května 2019 v základní škole.

Velikonoční setkání se seniory v Brně
V prosinci jsme s žáky 4. a 5. ročníku navštívili v Brně Domov pro seniory a slíbili jsme, že
si na jaře opět uděláme čas a přijedeme na další návštěvu. Svůj slib jsme dodrželi. V úterý
9. dubna 2019 jsme sbalili kostýmy, rekvizity a dárečky pro „staříčky“ a už jsme jeli.
Autobusem, vlakem, znovu autobusem, kousek pěšky a už nás vítaly známé tváře ve
dveřích domova.
Děti se posilnily připraveným čajem, svačinou a už mohly vítat přicházející a přijíždějící
diváky. S úsměvem se „hrnuly“ ke „svým“ babičkám a dědečkům. V 10 hodin začalo
velikonoční představení, ve kterém vystupovala Káťa a Škubánek, kačena, kvočna, slepice
a kohout, žáci recitovali jarní básničky, zpívali velikonoční písničky, jednu dokonce anglicky.
Poté následovalo čtení a poslech pohádky z knížky Káťa a Škubánek – Vajíčko. Některé
babičky si sice u pohádky zdřímly, ale to se přece u pohádek stává.
Nakonec jsme si s důchodci zazpívali lidové písničky, luštili jsme společně hádanky a
odpovídali na kvízové otázky. Pak přišel čas na rozdávání dárečků – kuřátek pro seniory a
nahřívacích polštářků pro paní pečovatelky, čas na návštěvu pokojů, dílničky a společenské
místnosti. Ani děti nezůstaly bez odměny – kromě úsměvů babiček a dědečků je čekala
sladká odměna – čokoládové vajíčko s hračkou. Všichni jsme měli z našeho setkání velkou
radost a slíbili jsme, že si určitě v prosinci na Vánoce přijedeme zase zazpívat koledy.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy
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ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Poděkování patří všem členkám a členům knínického Sokola, kteří se v pátek
12. dubna zúčastnili brigády na jarní úklid kolem sokolovny, tenisových kurtů a
dětského hřiště. Pečlivě byly okopány chodníky, okraje silnice, i obrubníky v celé
polovině ulice U Sokolovny. Bylo shrabáno spadané listí. Vyhrabány byly
travnaté plochy dětského hřiště a všechny dlažby byly zameteny. Část členů, především
muži, připravovali antukové tenisové kurty na hrací sezónu.
Jana Kosíková

XX. ročník Velikonočního turnaje Miňon Cup v badmintonu 21.4.2019
Příznivci opeřeného míčku si Velikonoční
neděli v Moravských Knínicích již nedokáží
představit bez badmintonového turnaje
Miňon Cup. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se
na již jubilejním 20. ročníku sešlo 9 hráčů a
hráček brněnského regionu. Mírný úbytek
hráčů ve startovním poli byl zřejmě
způsobem nastupujícím téměř letním
počasím, které bývalí aktéři využili k jiným
sportovním aktivitám.
Hráči i hráčky hráli svoje utkání ve skupinách
spravedlivým systémem každého s každým.
V mužské kategorii prošel soutěží bez
porážky pouze vítěz Patrik Pleskač
z pořadatelského oddílu TJ Sokol Moravské
Knínice, který se po třech druhých místech po
sobě dočkal vítězství v tomto jubilejním
soutěžním
ročníku.
Vítězkou
ženské
kategorie se stala rovněž domácí hráčka
Marcela Pelikánová..
Jak je již tradicí tohoto pohodového turnaje, všichni zúčastnění si odnesli díky štědrosti více
jak dvou desítek sponzorů, kromě pocitu příjemně strávené Velikonoční neděle mnohdy i
velmi hodnotné věcné ceny.
DVOUHRA ŽEN:
1.
Pelikánová Marcela
M.Knínice
2.
Bergerová Sandra
Zlatkov
3.
Bojasová Anthula
Brno
DVOUHRA MUŽŮ:
1.
Pleskač Patrik
2.
Švec Jaroslav
3.
Matyáš Dan
4.
Koutný Tomáš
5.
Vrba Jiří
6.
Hostinský Lukáš
L.Vojanec

M.Knínice
Brno
M.Knínice
Mokrá-Horákov
Troubsko
Mokrá-Horákov
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Ohlédnutí za ročníkem 2018/2019 ve stolním tenise
„A“ 9. místo 22 utkání 6 vítězství 11 remíz 5 porážek

skóre 207 : 189

51 bodů

Gabryš 93%, Němec 69%, Veselovský 40%, Koláček 39%, Vojanec L. 24%, Toldy J. 7%
„A“ družstvo v tomto ročníku hájilo barvy TJ Sokol M.Knínice jako nováček ve II. třídě
okresního přeboru. Podobu výsledků áčka utvářel zejména nejlepší hráč soutěže Milan
Gabryš, který za celý ročník nevynechal jediné utkání. Velmi dobrého žebříčkového umístění
dosáhl i Jaromír Němec na 12. příčce. K celkovým výsledkům přispěla i velmi vyrovnaná
dvojice Vlastimil Veselovský a Ivan Koláček.
V nabité konkurenci celků jsme se stali remízovými králi, když jsme plnou polovinu utkání
uhráli výsledek 9:9. Nakonec jsme obsadili v nabité konkurenci 9. místo se ziskem 51 bodů,
když nás pouhý bod dělil od 6. místa.
„B“ 5. místo, 18 utkání, 6 vítězství, 4 remízy, 8 porážek, skóre 144 : 180, 40 bodů
Špaček 68% Vojanec 67 % Pleskač 50% Hledík I. 44% Adamíková 30% Toldy 26%
Béčko v letošním ročníku hrálo okresní přebor IV. třídy. Stejně jako v uplynulých ročnících
dostali prostor všichni hráči ze soupisky. Družstvo mělo jediný cíl, a to záchranu v soutěži.
Při maximální bodové vyrovnanosti celků ve druhé půli tabulky, fantastickému závěru
v podobě šňůry tří vítězství v řadě jsme nakonec obsadili dokonce 5. příčku. Na záchraně
v soutěži se podíleli rovnoměrně všichni hráči, neboť každý dokázal v důležitých utkáních
bodovat.
Přebor sokolské župy Pernštejnské pořádáme již po 19. Účast 14 hráčů a hráček ze 6
jednot.
Dvouhry: 1. Jaroušek (Slatina),
(Blansko)

2.Buchta (Technika), 3.Tůma P.(Slatina), 4. Vylášek

Čtyřhry:1.Záviška/Vylášek (Blansko), 2.Štefl/Hýsek (Sokol Kuřim) 3.Buchta/Tun (Tech.
/Bořitov)
XXXVII. ročníku Vánočního turnaje se účastní 28 hráčů a hráček z 11 oddílů regionů
Brněnska a Blanenska.
Jednotlivci: 1. Gabryš, 2. Vaverka Voj. (Kratochvilka), 3.Záviška (Blansko), Buchta
(Technika)
Čtyřhry: 1. Vylášek/Záviška (Blansko) 2. Buchta/Bušek (Tech/MS Brno), 3. Hýsek/Štefl
(Sokol Kuřim)
XV. ročníku Velikonočního turnaje TJ Sokol Kuřim se účastní 48 hráčů a hráček.
Registrovaní: 1. Hrádek (Kuřim) 2. Farkaš (Adamov) 3. Stejskal (Bořitov) Záviška (Blansko)
9. Gabryš (M.Knínice)
Neregistrovaní: 1. Zástěra (Zbožnov), 2. Mudroň (Kuřim), 3. Tutko (Polička), Veselý D.
(Sokol Kuřim)
Čtyřhry: 1. Hrádek/Štefl (Sokol Kuřim) 2. Stejskal/Odehnal (Bořitov) 3. Haličtí (Slatina)
Tun/Polák (Bořitov/Kunštát)
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ČARODĚJNÁ STEZKA
Čarodějnice Belzebuba a spol. si vás dovolují pozvat na již tradiční:

Svá košťata, košťátka či smetáky si připravte na:




Úterý 30.4.2019
startujeme v 16:00 hodin na střelnici u koní
blíže budeme informovat na plakátech

Hana Bravencová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC U RYBNÍKA
Sdružení knínických rybářů Vás zve opět po roce na "Čarodějnice
u rybníka" dne 30. 4. 2019. Od 20:00 hraje country kapela. Bohaté
občerstvení zajištěno.
–kníničtí rybáři-
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TRIATLONISTÉ V KNÍNICÍCH POTŘETÍ
I přes nepřízeň počasí a nízkou hladinu rybníka se v sobotu 18. května se na hrázi
knínického rybníku pod kaplí opět sejdou natěšení závodníci, aby soupeřili ve dvou
tentokráte duatlonových závodech - dopoledne ligový Morkniman SPRINT a odpoledne
Morkniman, do kterého se zapojí také místní závodníci - jednotlivci i štafety. Program doplní
dětské závody - běh a duatlon, který se pro letošek stává součástí seriálu Sportuj s Vitarem
(první díl je biatlon 1.5. v Lelekovicích), na který osobně přijede dohlídnout tvář seriálu Mistr Evropy v triatlonu Filip Ospalý. Celodenním programem, který doplní občerstvení a
skákací hrad pro děti, provede moderátorka České televize Barbora Černošková. Těšit se
můžete na autogramiádu obou zmíněných. Neméně důležité je zmínit podporu projektu
Dům pro Julii, jehož cílem je postavit dětský hospic zaměřený na dětskou paliativní péči.
Kdo nedorazí v dresu a s kolem, určitě by si neměl nechat závody ujít jako divák. Časový
harmonogram najdete na letáku k závodu. Registrace je možná do 5.5.2019. Kdyby měl
někdo chuť pomoci s organizací, dejte mi, prosím, vědět na morkniman@seznam.cz.
Radek Přikryl

TANEČKY DĚTÍ NA MARKÉTSKÝCH HODECH 2019
Zveme všechny malé i větší příznivce folklóru a jejich rodiče na informativní schůzku, která
se uskuteční v pondělí 6.5. 2019 v 17.00 hod v pohostinství U Vichřice.
V případě zájmu mě můžete také kontaktovat na emailové adrese:
terezie.pekarikova@seznam.cz nebo na tel.: 777572992.
Těším se na všechny!!!
Terezie Pekaříková

BADATELÉ V AKCI
Zveme všechny holky a kluky
na příměstský tábor o přírodě a v přírodě (7 – 10let)
Termín: 12. – 16. srpna 2019
Kde? Moravské Knínice a okolí
Cena? 1.500 Kč
Bližší info: Romana Helanová
Hana Bravencová
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5.4.1999 1. ročník velikonočního turistického pochodu
Nové Město na Moravě

22.4.2019 jubilejní 20. ročník velikonočního turistického pochodu
Nové město na Moravě
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Duben 2019

Ukliďme Česko
Již potřetí jsme se zapojili do
celorepublikové akci Ukliďme Česko. I s
dalšími dobrovolníky se nás sešlo skoro
60. Rozdělili jsme se na 6 skupin a vydali
se na různá místa v okolí Moravských
Knínic. Ze zkušenosti jsme již věděli, že
nejvíce odpadků lidé odhazují z aut, proto
jsme uklidili okolí cest na Chudčice, Kuřim
a bílou silnici. Kromě toho jsme obešli
rybník a cyklostezky. Nemilé překvapení
nás však čekalo u střelnice, kde jsme
objevili třicet let starou černou skládku. Děkujeme všem ochotným členům našeho oddílu a
dobrovolníkům Moravských Knínic za aktivní zájem o své okolí. Děkujeme obci a jejím
zaměstnancům za podporu a pomoc se svozem.

Velikonoční rukodělky

I letos jsme před Velikonocemi vyráběli tradiční symboly těchto svátků. Kluci pletli pomlázky,
holky barvily vajíčka pod vedením Tunde a Anežky.
Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * DUBEN 2019 * Ročník 27 * Vychází 1x měsíčně *
cena ZDARMA * náklad 350 ks * Zpracování příspěvků: mkninice@volny.cz
Zpravodaj také na www.moravskekninice.cz.
Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby krátit příspěvky, popř. upravit rozměr článku nebo fotky.
Uzávěrka listu KVĚTEN 2019 do 22.05.2019

