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Slovo starosty obce
Zaãal nám nov˘ rok. Rok, jak slibuje
vláda, pln˘ ‰krtÛ, ‰etﬁení a také zdraÏování. Pﬁeji Vám, abyste tento rok proÏili v plném zdraví a plné spokojenosti a
aby se nám vládní opatﬁení co nejvíce
vyh˘bala.
Ne tak to bude s obecním rozpoãtem, tam urãitû dojde k „oﬁezání“ v˘dajov˘ch poloÏek. A to proto, Ïe vláda
rozhodla o zru‰ení pracovníkÛ na veﬁejné práce. Tyto pracovníky (místní obãany) by mûli nahradit dlouhodobû nezamûstnaní lidé z obce a z okolí. Tito lidé
za odvedenou práci ale nedostávají
Ïádnou mzdu. Proto mohou odpracovat tﬁeba jen 10 hodin t˘dnû. Pracovní
úﬁad jim za to platí sociální a zdravotní
poji‰tûní. TûÏko do obce budou lidé,
kteﬁí pobírají minimální mzdu, dojíÏdût
jen proto, aby dostali zaplacené zdravotní a sociální poji‰tûní. Tyto lidi musí
obec pro‰kolit z bezpeãnosti práce, pojistit a vybavit ochrann˘mi pomÛckami.
Zﬁejmû bude pﬁedloÏen zastupitelstvu
návrh na vzetí místních osvûdãen˘ch
lidí do trvalého pracovního pomûru, coÏ
se samozﬁejmû projeví v rozpoãtu obce
velice vysokou nákladovou poloÏkou.
V loÀském roce získala obec mimo
penûz do rozpoãtu obce je‰tû dotace
ve v˘‰i 479.000,- Kã. Tyto dotace byly
úãelové, a to na nákup pﬁístavního
mola a na opravu havarované zdi v kaolínce.

V loÀském roce jsme také absolvovali deset kontrol na hospodaﬁení obce.
Je to neb˘valé mnoÏství. To nikdy za
tﬁináct let mého starostování nebylo.
Nûkteré kontroly byly i na podnût místního obãana.
Byla provedena vût‰í oprava multikáry ve znaãkové opravnû v Plzni. Mûnila

se kabina ﬁidiãe, korba a nûkteré díly
vozidla. Oprava stála 235.000,- Kã.
V obecním domû „dÛchodce“ byl
opraven byt a je pﬁipraven k pronajmutí. Zájemci o byt z ﬁad dÛchodcÛ si
mohou byt po dohodû s p. starostou
kdykoli prohlédnout. Byt je velikosti
(Pokraãování na následující stranû)

Do nového roku 2012 Vám pﬁeji pevné zdraví, pﬁíjemn˘
a pohodov˘ Ïivot v na‰i obci.
Miroslav Such˘, starosta

2+1 se zaﬁízenou kuchyÀkou, garáÏí a
zahrádkou. V bﬁeznu na veﬁejném zasedání probûhne v˘bûr nového nájemníka.
Svozová firma AVE Ústí nad Labem
nav˘‰ila poplatek za odvoz popelnice z
obce o 71,- Kã. Nová cena je 1.338,Kã za rok. Popelnice je nutné zaplatit
do konce února. Samostatní dÛchodci
nad 70 rokÛ platí polovinu z ãástky a
dvojice dÛchodcÛ si mÛÏe platbu rozdûlit na 2 splátky. První do konce února
a druhou do konce ãervna.
Poplatky za psy je tﬁeba zaplatit do
konce bﬁezna. Za prvního psa se platí
100,- Kã, dÛchodci 50,- Kã, za druhého
psa 200,- Kã, dÛchodci 100,- Kã, za
kaÏdého dal‰ího psa 300,- Kã, dÛchodci 150,- Kã. Hotel Praha má jiÏ svého
majitele. Majitel zabezpeãil pﬁes zimu
tento objekt proti vloupání a podle spoleãného jednání by tam chtûl vybudovat osm nadstandardních bytÛ. V‰e je
ale je‰tû v jednání.
Na 24. února se pﬁipravuje obecní
ples. Je to pátek a zaãátek plesu je
vzhledem k jeho programu jiÏ v 19.30
hodin. Vstupenky se budou prodávat
od 13. února u paní PapeÏové.
Od ledna bude pro obãany roz‰íﬁená
otevírací doba sbûrného dvora a to kaÏdou stﬁedu od 14.00 do 17.00 hod. v
pracovní dny. Otevírací doba v sobotu
zÛstává zachována.

Hotel Praha má jiÏ svého majitele.
Po obci byly rozvezeny sudy nebo popelnice s posypem. Tento posyp je
urãen pro obãany. Pracovníci na údrÏbu
obce mají posyp na obecním dvoﬁe.
Apeluji na obãany, aby do tûchto nádob
neházeli odpadky a po pouÏití posypu

popelnici zavﬁeli, nebo pﬁikryli sud víkem.
Dne 14. prosince probûhlo 6. veﬁejné
zasedání zastupitelstva obce. Zápis ze
zasedání a usnesení je na dal‰ích
stránkách zpravodaje.
Miroslav Such˘, starosta obce

Sbûrn˘ dvÛr v obci bude pro obãany otevﬁen
kaÏdou stﬁedu od 14.00 do 17.00 hodin
a v sobotu od 8.30 do 10.00 hodin

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Zálezly, které se konalo dne 14. prosince 2011
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. hodin, ukonãeno
bylo v 18.40 hodin. Jednání vedl starosta obce, pan Miroslav Such˘.

Pﬁítomno: ......................................6
Omluveni: .....................................1
Neomluveni: ..................................0
Obãané: ........................................7

1. ZAHÁJENÍ
Starosta pﬁivítal ãleny zastupitelstva
obce a obãany obce. Konstatoval, Ïe
zasedání zastupitelstva obce je usná‰ení schopné.
Starosta urãil zapisovatele pro poﬁízení zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce: pí. Blanku PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni: pan Ale‰ Zíka a MUDr. Martin Konschill, vypracováním usnesení
pan Vesel˘ Jiﬁí.

Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení:
Pro:...................................................5
Proti: ................................................0
ZdrÏel se:..........1 (MUDr. Konschill)
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu a zpracovatele usnesení
Dotace z roku 2011 byly úãelové, a to i na nákup pﬁístavního mola.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí

návrh na sloÏení návrhové komise a
tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 6. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
11. Zahájení
12. Rozpoãet obce na rok 2012
13. Rozpoãtová zmûna ã. 3/2011
14. Rozpoãet Mikroregionu Milada na
rok 2012
15. Obsazení volného nájemního bytu
16. Platba za popelnice na rok 2012
17. Slovo starosty
18. Diskuse ãlenÛ zastupitelstva k projednávan˘m bodÛm
19. Diskuse obãanÛ k projednávan˘m
bodÛm
10. Projednání a schválení usnesení
11. Závûr zasedání

Hlasování o programu dne‰ního zasedání zastupitelstva obce:
pro:...................................................6
proti:.................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili program
dne‰ního zasedání.
2. ROZPOâET OBCE
NA ROK 2012
Starosta informoval, Ïe v‰ichni zastupitelé dostali k nahlédnutí návrh rozpoãtu obce na rok 2012 a zeptal se,
zda k uvedenému návrhu má nûkdo
pﬁipomínky.
Rozpoãet je navrÏen jako vyrovnan˘
ve v˘dajích a pﬁíjmech (4.205.000,-Kã).
Vzhledem k tomu, Ïe k návrhu rozpoãtu nemûl nikdo pﬁipomínky, nechal
pan starosta návrh rozpoãtu na rok
2012 hlasovat.

pro: ..................................................6
proti: ...............................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãet
obce na rok 2012.
3. ROZPOâTOVÁ ZMùNA
â. 3/2011
Dále pan starosta informoval o rozpoãtovém opatﬁení ã. 3/2011:
pﬁíjmy ........................121.000,- Kã
v˘daje ..........................57.000,- Kã
Pﬁipomínky k rozpoãtové zmûnû ã. 3
nebyly a pan starosta nechal o rozpoãtové zmûnû hlasovat.

pro: ..................................................6
proti: ...............................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo rozpoãtovou zmûnu ã. 3/2011.

Svoz odpadu bude provádût firma AVE jedenkrát za 14 dní.
4. ROZPOâET MIKROREGIONU
MILADA NA ROK 2012
Pan starosta uvedl, Ïe na zasedání
starostÛ Mikroregionu Milada byl
schválen rozpoãet Mikroregionu na rok
2012.
Zastupitelé obce berou na vûdomí.
5. OBSAZENÍ VOLNÉHO
NÁJEMNÍHO BYTU
Opravy v bytû po nájemci panu
Pavlu Machuldovi byly k dne‰nímu dni
dokonãeny. Tento byt je moÏno nabídnout k pronájmu dÛchodcÛm z obce.
Bude vyvû‰en zámûr o pronájmu bytu
v domû ã. p. 76 a na pﬁí‰tím zasedání
zastupitelÛ probûhne v˘bûrové ﬁízení z
pﬁihlá‰en˘ch obãanÛ /dÛchodcÛ/.

Hlasování o vyvû‰ení zámûru na
pronájem bytu v ã. p. 76
pro: ..................................................6
proti: ...............................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili vyvû‰ení
zámûru na pronájem bytu v ã. p. 76.
6. PLATBA ZA POPELNICE
NA ROK 2012
Svoz odpadu bude provádût firma
AVE 1x za 14 dní, ãástka za odvoz se
zvy‰uje na 1.338,- Kã /o 71,- Kã více
oproti roku 2011/. Od 2. ledna je moÏnost platby a vyzvednutí známky na rok
2012 na obecním úﬁadû.
Samostatnû Ïijící dÛchodci nad 70 let
budou platit 669,- Kã. ManÏelé dÛchodci mají moÏnost platby ve dvou splátkách, kdy polovina platby je splatná do
února 2012, druhá splátka do konce
ãervna 2012.
Platba pro ostatní obyvatel je jedno-

rázová ve v˘‰i 1.338,- Kã do konce
února 2012.

Hlasování o svozu odpadu firmou
AVE a v˘‰i platby za popelnice.
pro: ..................................................5
proti: ...............................................0
zdrÏel se: ......................1 (p. Lonûk)
Zastupitelstvo obce schválilo v˘‰i
platby za svoz odpadu firmou AVE na
rok 2012.
7. SLOVO STAROSTY
Pan starosta informoval:
■ zeì v kaolínce u ã. p. 122 je opravená, obec zaplatila 159.000,- Kã a z
dotace bylo uhrazeno 371.000,- Kã;
■ horská vpusÈ u UrcÛ je jiÏ také hotová a vyfakturovaná;
■ VPP - v‰em pracovníkÛm na veﬁejnû
prospû‰né práce konãí pracovní
smlouva v prosinci 2011 a dále bude
prodlouÏena do konce ledna 2012.
Potom pravdûpodobnû na 95%
skonãí, neboÈ na nû pracovní úﬁad
jiÏ nemá peníze. Byla nám doporuãena veﬁejná sluÏba (dlouhodobû
nezamûstnaní). Pracují 20 hodin
t˘dnû, jejich pracovní doba je pouze
5 hodin a to od 8 hodin do 13 hodin,
coÏ obci nevyhovuje (napﬁ. ranní
úklid snûhu) a náklady na jejich vyuÏití vysoké (poji‰tûní, pro‰kolení,
ochranné pomÛcky atd.). Tuto sluÏbu asi nebudeme vyuÏívat. Dal‰í
moÏností je zamûstnání souãasn˘ch
VPP na stál˘ pracovní pomûr (7
hodin dennû). To je zatím pouze
úvaha a v‰e se musí propoãítat;
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■ pﬁi kácení ka‰tanu na hﬁbitovû do‰lo
k po‰kození 5 hrobÛ, 2 obecních a 3
soukrom˘ch, v‰echny ‰kody uhradila poji‰Èovna;
■ FÚ - v˘nosy daní 1-9/2011 ãiní
2.990.000,- Kã, a do konce roku by
obec mûla dostat cca 1.000.000,Kã;

cích, které se konaly v listopadu a
prosinci
11. 11. Svatomartinská zábava
19. 11. hledání pokladu pro dûti
27. 11. Vánoãní adventní dílna pro dûti
na OÚ
4. 12. Mikulá‰ s nadílkou a soutûÏemi
9. 12. V˘jezdní zasedání v‰ech pracovníkÛ obecního úﬁadu;

■ stavy
úãtÛ:
bûÏn˘
úãet
996.103,- Kã, termínovan˘ vklad
2.700.000,- Kã, fond rozvoje bydlení
275.556,- Kã

■ pan starosta navrhl vyvû‰ení zámûru o prodeji ãásti obecního pozemku
v kaolínce na p. p. ã. 1743/1 (cca
80m2);

■ paní ·upinová ukonãila nájemní
smlouvu na zahradu na p. p. ã. 2
(b˘valá ‰kolní zahrada), bude vyhlá‰en zámûr o pronájmu této zahrady;
pan ing. Kopta vypovûdûl nájemní
smlouvu na pronájem zahrady na
ãásti pozemku p. p. ã. 693, rovnûÏ
bude vyhlá‰en zámûr o pronájmu
této zahrady;

Hlasování o prodeji ãásti obecního
pozemku na p. p. ã. 1743/1 - 80 m2.
pro: ................................................. 6
proti: ...............................................0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo vyvû‰ení zámûru o prodeji ãásti obecního pozemku na p. p. ã. 1743/1.

Hlasování o vyhlá‰ení zámûru o pronájmu zahrady na p. p. ã. 2 a p. p. ã.
693
pro:...................................................6
proti:.................................................0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili vyhlá‰ení
zámûru na pronájem zahrady na
ãásti pozemku. p. ã. 2 a ãásti pozemku p. ã. 693.
■ pan starosta v‰echny pﬁítomné pozval na pﬁivítání nového roku, které
probûhne jiÏ tradiãnû pﬁed obecním
domem po pÛlnoci ohÀostrojem a
pﬁípitkem;
■ dále pan starosta informoval o ak-

■ pan starosta uloÏil inventarizaãní komisi ve sloÏení: pﬁedseda: Ale‰ Zíka
ãlenové: Pavla Straková, Blanka PapeÏová provedení inventury obecního majetku v termínu do 27. 1. 2012;
■ pan starosta navrhl schválit odmûnu
z Krajského úﬁadu pro ﬁeditelku mateﬁské ‰koly paní Zímovou;

Hlasování o odmûnû ﬁeditelce M·.
pro: ................................................. 6
proti: ...............................................0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili odmûnu z
KÚ pro ﬁeditelku M· p. Zímovou.
■ RUD-rozpoãtové urãení daní - pan
starosta informoval, Ïe projednání

OBCE KTERÉ JSOU âLENY MIKROREGIONU MULADA

Byl schválen rozpoãet
Mikroregionu Milada
na rok 2012.
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zmûny rozdûlení finanãních prostﬁedkÛ jednotliv˘m obcím odloÏila
vláda na pﬁí‰tí rok. Obec dostává na
obãana cca 7.000,- Kã, po odsouhlasení zmûny RUD to má b˘t 9.200,Kã;
■ dále pan starosta informoval, Ïe na
pﬁí‰tí rok 2012 byla prodlouÏena
smlouva se Státní policií;
■ ãlenÛm zastupitelstva byl pﬁedloÏen
úãetní odpisov˘ plán pro rok 2012.
Pan starosta nechal o pﬁedloÏeném
odpisovém plánu hlasovat.

pro: .................................................6
proti: ...............................................0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili úãetní odpisov˘ plán pro rok 2012.
8. DISKUSE âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
K PROJEDNÁVAN¯M BODÒM
Do diskuse ãlenÛ zastupitelstva k
projednávan˘m bodÛm se nikdo nepﬁihlásil.
9. DISKUSE OBâANÒ
K PROJEDNÁVAN¯M BODÒM
Pan âerven˘ poÏádal pana starostu
o porovnání ceny popelnice u nás a v
Ústí nad Labem - zda je obec levnûj‰í
nebo draÏ‰í.
Pan starosta uvedl, Ïe v Ústí nad
Labem mají jinou sazbu a to 500,- Kã
na osobu.
Pan starosta dále uvedl, Ïe vstoupil v
jednání i s jinou firmou, která byla
vstﬁícná, ale ta má bohuÏel velkou
techniku a do obce se nedostane. Jedinou firmou v dosahu tedy je firma AVE
s cenou 1.338,- Kã za jednu popelnici
s odvozem 1x za 14 dní.
Pan âerven˘ konstatoval, Ïe v Ústí
nad Labem se odpad odváÏí kaÏd˘
t˘den, tedy u nás je to v podstatû o
100% draÏ‰í. Dále mají obãané v Ústí
nad Labem moÏnost odevzdávat kdykoli tﬁídûn˘ odpad, kdeÏto v Dolních Zálezlech je to limitováno 1,5 hod. v sobotu. Navrhl, aby byl dvÛr pro obãany
pﬁístupn˘ i bûhem t˘dne po dobu pracovní doby na úﬁadû.
Pan starosta Such˘ se tomuto ﬁe‰ení
nebrání a uvedl, Ïe kdokoli z obãanÛ
mÛÏe po dobu pracovní doby úﬁadu pﬁijít a tﬁídûn˘ odpad na dvÛr odevzdat.
Pan MUDr. Konschil navrhl, aby byl
dvÛr pro veﬁejnost otevﬁen je‰tû jeden
den v t˘dnu napﬁ. ve stﬁedu od 14.00
do 17.00 hodin, ale oficiálnû. Roz‰íﬁené zpﬁístupnûní dvora bude projednáno a oznámeno obãanÛm ve zpravodaji v lednu 2012.

10. PROJEDNÁNÍ
A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení z 6. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Jiﬁí Vesel˘.
Pan starosta o návrhu usnesení hlasovat:

Hlasování o schválení usnesení.
pro: ..................................................6
proti: .............................................. 0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 6. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
11. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva a obãanÛm za úãast a popﬁál ‰Èastné vánoce
a pozval obãany na ohÀostroj k pﬁivítání nového roku.
V Dolních Zálezlech
dne 16. prosince 2011
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Ale‰ Zíka
MUDr. Martin Konschill
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z 6. Veﬁejného zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Zálezly
konaného dne 14. 12. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpoãet obce na rok 2012 jako vyrovnan˘
1. V˘daje ve v˘‰i .............................................................4.205.000,-Kã
1. Pﬁíjmy ve v˘‰i ..............................................................4.205.000,-Kã
2. Rozpoãtovou zmûnu ã. 3/2011
1. Pﬁíjmy..............................................................................121.000,-Kã
1. V˘daje ........................................................................... 57.000,-Kã
3. Vyvû‰ení zámûru o pronájmu bytu v domû ã. p. 76. Jedná se o byt po p. Machuldovi. Byt je urãen pouze pro dÛchodce bydlící v Dolních Zálezlech.
4. Platbu za popelnice v ãástce 1.338,-Kã/rok.
1. Platbu v ãástce 669,-Kã/rok pro dÛchodce ve vûku nad 70 let Ïijícího samostatnû.
1. Platbu 1.338,-Kã rozdûlenou na dvû splátky a to pro manÏele dÛchodce. Polovina je splatná do konce února 2012 a druhá ãást do konce ãervna 2012.
1. Platba pro ostatní jednorázovû do konce února 2012.
5. Vyvû‰ení zámûru o pronájmu ãásti parcely p. p. ã. 693 o v˘mûﬁe 440 m2 a ãásti
parcely p. p. ã. 2 o v˘mûﬁe 112 m2.
6. Vyvû‰ení zámûru o prodeji ãásti pozemku p. ã. 1743/1 (cca 80 m2).
7. Odmûnu ﬁeditelce M· pí. Zímové.
8. Úãetní odpisov˘ plán pro rok 2012.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
1. Rozpoãet Mikroregionu Milada na rok 2012.
Zastupitelstvo obce ukládá
1. Provést inventuru majetku obce v termínu do 27. 1. 2012.
1. Pﬁedseda inventurní komise ...............................p. Zíka A.
1. âlenové ..............................................................pí. PapeÏová B.
............................................................................pí. Straková P.
Zapsal: Jiﬁí Vesel˘ - Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 14. 12. 2011

¤IDIâI BUëTE OHLEDUPLNI P¤I PARKOVÁNÍ
Pro zimní údrÏbu místních komunikací je zaji‰tûna multikára s
pluhem, ale i traktor s natáãecí
radlicí. Traktor bude ãistit od
snûhu na‰e „hlavní“ komunikace.
Îádáme proto ﬁidiãe vozidel,
parkující na tûchto komunikacích, o jejich uvolnûní v ‰íﬁi minimálnû 2,80 m.

Jedná se o komunikace:

Kvûtinová
Moravanská
Národní Fronty
MeruÀková
Na Vyhlídce
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Z ČINNOSTI NAŠÍ MATEŘINKY

Vánoãní tradice.

Vánoce v mateﬁince.

Vánoãní besídka.
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Náv‰tûva vánoãního skanzenu v Zubrnicích.

Vítání obãánkÛ.

Spoleãenská rubrika na‰í obce...
■ V LO≈SKÉM ROCE 2011 SE NARODILI:

Klaudie Krumelová
Jana Nováková
Kvido Klaãansk˘
Robert Kubík

19. bﬁezna
26. kvûtna
29. srpna
19. záﬁí

■ V LO≈SKÉM ROCE 2011 NÁS OPUSTILI:

Libu‰e Bártová
Marie Pajmová
RÛÏena Machátová
Anna Urbanová
Kvûtoslav Hájek
Jaroslav Podan˘
Ludmila Drbalová
Zdenûk Kocourek

16. ledna ve vûku 90 let
14. bﬁezna ve vûku 90 let
20. bﬁezna ve vûku 90 let
19. dubna ve vûku nedoÏit˘ch 90 let
14. kvûtna ve vûku 83 let
17. záﬁí ve vûku 79 let
18. ﬁíjna ve vûku 95 let
21. prosince ve vûku 65 let
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Pro zábavu

a chytré hlavy

Nejprve si prohlíÏejte pÛldruhé minuty 25 kreseb. Potom zpravodaj odloÏte a na zvlá‰tní papír napi‰te v‰echny kresby, které jste si zapamatovali. Vyjmenujete-li v‰echny obrázky, máte fenomenální pamûÈ, více neÏ
15 obrázkÛ - dobrou a více neÏ 10 dostateãnou. Zapamatujete-li si jich ménû neÏ 10, pﬁíli‰ se nechlubte.

Vydává Obecní úﬁad v Dolních Zálezlech ve spolupráci s firmou MAPA VYDAVATELSTVÍ ÚSTÍ
NAD LABEM • NevyÏádané pﬁíspûvky se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 250 v˘tiskÛ. •
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10350.

