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Panská louka se ponoří do středověku

21. 6. 2014 od 10:00
Festival otevřená historie
BITVA O NIŽBOR
DOPOLEDNÍ PROGRAM: vystoupení šermířů, střelců, tanečnic, divadel, kejkle a další.
V rámci akce návštěva sklárny a zámku Nižbor zdarma.
BITVA: Velkolepá, dramatická, nelítostná bitva na pohádkové téma.
Žádná skutečná krev ale nepoteče a požár vesnice snad bude také jen
inscenovaný. Vypukne v 15:00 hodin - mnoho bojovníků z Čech i zahraničí, dělostřelci, mnoho filmových pyro. efektů, vypálení vesnice.
Příběh o temnotě a bílé čarodějce.
Scénář předčítá herec TOMÁŠ HANÁK.
VEČERNÍ PROGRAM:
- Hudební festival - možnost stavby stanů
- Velká ohňová show - držitelé Českého rekordu 2013
- Ukončení ve 22:30 ohňostrojem s hudebním doprovodem
Zahrají: Ergo středověká hudba
Jimmy Čert harmonikář rebel
Kupa folk, country, rock
Ad Gladium, melodický metal, vynikající Plzeňská kapela
Historické tržiště, řemesla, občerstvení, parkování a WC zajištěno,
stanové městečko
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!
Pořádá Raven-Adoreta www.studiohistory.estranky.cz v úzké spolupráci z OÚ Nižbor.

Bude to poprvé, co se v Nižboru uskuteční tak výpravná, organizačně
náročná, ale zároveň i divácky atraktivní akce. Zda by se mohla stát
každoroční „obecní“ tradicí, to se uvidí podle ohlasů - a samozřejmě
i podle schopností organizátorů zvládnout akci takových rozměrů;
zkušeností mají naštěstí dost. Vzhledem k očekávanému velkému
počtu diváků a omezenému množství parkovacích míst prosíme
obyvatele Nižbora o shovívavost a trpělivost - a srdečně zveme!

TO SE JEN TAK NEVIDÍ...
aneb FOTOSOUTĚŽ 2014
Od roku 2011 Vás už počtvrté s radostí i očekáváním vyzýváme - foťte!
Choďte a foťte! (Ale pozor: při fotografování se samozřejmě raději zastavte,
aby snímek byl ostrý). Foťte aparátem či mobilem, foťte krajiny, oblohu, lidi,
svatby i pohřby, zvířata, myslivce, rybáře, opilce, sportovce, soumraky, svítání, pohledy z Vašeho okna, zdánlivě všední objekty... Prostě foťte všechno,
co Vám připadá zajímavé, objevné, v jiném, novém světle - zkrátka v souladu s mottem letošního ročníku: „To se jen tak nevidí...“.
Úroveň zaslaných snímků i počet účastníků se rok od roku zvyšují. Nemusíte nás ovšem zaplavovat desítkami snímků - udělejte si sami
a sebekriticky jakýsi předvýběr, třeba i malou rodinnou výstavu a teprve
pak nám pošlete svůj nejlepší „úlovek“ či „úlovky“ na mail obec.nizbor@
telecom.cz s označením FOTOSOUTĚŽ. Už teď se těšíme na došlé
skvosty i na vyhlášení, které proběhne na podzim tohoto roku.
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Ranní spoj MHD pojede od 1. září do Stradonic
Na základě požadavku řady rodičů ze
Stradonic, začala obec jednat s firmou ProboBus, a.s., o možnosti zavedení ranního
autobusového spoje do Stradonic tak, aby
s ním mohly odjet v době školního vyučování děti do školy.
Jednání byla dost složitá, bylo nutno najít řešení, aniž by se přidával další autobus.
Nakonec bylo dohodnuto, že ranní autobus, který jede ze Žloukovic v 7.10 dojede
na zastávku U Lípy a odtud pojede do Stradonic. Cestující z tohoto spoje, kteří budou
potřebovat být dříve v Berouně, si na této

Upřesnění!
V minulých měsících jsme řešili
problém se znečištěnými vodami, které
vytékaly z dešťové kanalizace u mostu
do řeky Berounky. Pracovníci společnosti VaK Beroun, a.s., hledali kamerou příčinu poruchy, která se nakonec
objevila v částečně zacpané splaškové
kanalizaci v ulici Lánská. Rozhodně se
nejednalo o znečištěné vody vytékající
z podniku Rűckl Crystal, a.s., jak se
údajně někteří občané domnívali.  
OÚ Nižbor

Setkání po letech
Pamětníci po 60-ti letech nebo
i mladší chcete-li si zavzpomínat
na školní léta?
Sejdeme se v pátek 20. června
2014 v 16 hodin před nižborskou
základní školou.
Po prohlídce školy je zajištěno
posezení v salonku „Na Zastávce“
u p. Hanáka. Fotografie nebo první
vysvědčení jsou vítána. Srdečně Vás
všechny zve Vaše spolužačka Zdena
Černá (rozená Synáková).
Případné informace o srazu na telefonu 603 261 771.

Nad Panskou loukou budou
opět létat vyznavači BMX
V neděli 29. června se Panská louka opět
promění v cyklistické kolbiště. Závodníci
BMX všech věkových kategorií z Čech i Moravy změří už pošesté své síly v tomto napínavém, čistě adrenalinovém sportu. A jelikož i stáj BMX Nižbor bude mít tradičně
svá želízka v ohni, můžete je přijít podpořit
osobně. Přesný časový program se včas dozvíte z hlášení obecního rozhlasu i z propagačních plakátků.
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zastávce přestoupí do autobusu, který jede
ze zastávky Šňárová. Cestujícím budou pro
přestup platit vydané jízdenky v původním
autobuse.
Ti, kdo budou mít čas, mohou jet s autobusem dál do Stradonic. Na návsi ve Stradonicích bude první zastávka a u hřbitova
druhá. Autobus pak v Nižboru opět zastaví
na zastávce U Lípy, kde děti jdoucí do nižborské školy vystoupí. Autobus pak bude dál
pokračovat do Berouna již beze změn.
Po drobné změně odjezdu autobusu (posily), který jede z Hýskova, by mělo být rozložení
cestujících (hlavně dětí dojíždějících do škol)
rovnoměrné a snad se nevyskytnou problémy.
Vše se spustí od nového školního roku
(a spoj pojede jen v době školního vyučování).
Doufáme, že spoj bude stradonickými dětmi (a nejen jimi) využíván a zlepší bezpečnost
mladých školáků při jejich cestě do školy.
OÚ Nižbor

Upozornění řidičům
V souvislosti se zavedením nového autobusového spoje ze Stradonic
(od nového školního roku 2014/2015)
důrazně žádáme všechny řidiče, aby
v době, kdy bude autobus projíždět
(po sedmé hodině ranní), omezili nešvar, kdy někteří z nich nechávají kolem pošty svá zaparkována auta tak,
že zužují kolem pošty jízdní profil.
Projet tímto zúžením je někdy problém
i pro osobní automobil. Natož pro autobus.
Pohodlí a neukázněnost několika řidičů
pak může způsobit zpoždění autobusu.
Důrazně upozorňujeme, že v případě, že bude mít obec signály od řidičů
autobusu, že k tomuto jevu dochází, budeme situaci řešit a pomocí Policie ČR.

Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce ze dne 19. 3. 2014
Volí:
n do funkce přísedícího Okresního soudu v Berouně pana Zdeňka Stunu.
Schvaluje:
n Výsledky inventarizace obecního majetku (rok 2013).
n Podmínky spolupráce s MAS Mezi
Hrady dle podmínek uvedených v bodě
6 b zápisu a příloze č. 3 zápisu.
n Přijetí dotace z MK ČR prostřednictvím ORP III. na opravu fasád objektů č.p.
262,263 a 264 na horním nádvoří zámku
včetně výměny 10 ks oken a 2 ks dveří.
n Rozpočtová opatření č. 2.
n Přípravu projektové dokumentace na přístavbu třídy k budově ZŠ dle architektonického návrhu a připomínek uvedených
v bodě 9 b zápisu a přílohy č. 4 zápisu.
n Odprodej části pozemku p.č. 584/5,
ostatní plocha (nově podle GP č. 608121/2013 p.č. 584/7 o výměře 29 m2)
v k.ú. Žloukovice za cenu 50,- Kč/m2
panu Ing. Pavlu Strnadovi PhD.
n Odkoupení pozemku p.č. 589/11, zahrady o výměře 14 m2 v k.ú. Žloukovice
do vlastnictví obce za cenu 50,- Kč/m2.
n Odprodej části pozemku p.č. 512/1,
ostatní plocha (nově podle GP č. 595-

70/2013 p.č.512/9 o výměře 23 m2) v k.ú.
Žloukovice za cenu 50,- Kč/m2 panu Danielu Kulhánkovi.
n Odprodej části pozemku p.č. 217/1,
ostatní plochy v k.ú. Žloukovice dle podmínek uvedených v bodě 10 d zápisu
za cenu 50,- Kč/m2 panu Radkovi Štěchovi, DiS.
n Odkoupení částí pozemků p.č. 424/13
a 460/5, komunikací v k.ú. Žloukovice
za cenu 20,- Kč/m2.
n Vnitřní směrnici č. 3/2014 o veřejných
zakázkách v obci Nižbor.
Poznámka: Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů je zveřejněna pouze zkrácená verze „Usnesení“. Celé znění
„Usnesení“ je v souladu s § 16-17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Nižbor.
Usnesení, zápisy a jeho přílohy jsou
pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách obce: www.obecnizbor.cz, pod
odkazem: menu → úřední deska → zastupitelstvo.

Úprava provozních hodin MŠ a ZŠ Nižbor
Na základě vašich požadavků a výsledku dotazníkového šetření Vám sdělujeme, že
do nového školního roku 2014/2015 bude provoz MŠ a ZŠ upraven následovně:
Základní škola: V ranních hodinách se budova pro žáky otevírá v 7:00 hod. Družina
bude mít prodloužený provoz do 17.00 hod.
Mateřská škola Sluníčko: Provozní doba 6:00 - 17:00 hod.
OÚ Nižbor
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Obec Nižbor obdržela dotaci na nádvoří a zateplení
mateřské školy. Na opravu střechy a krovu ZŠ zatím ne!

Obec v rámci členství v MAS Mezi
Hrady (Místní akční skupina – jde o společenství občanů, neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy, které spolupracují na rozvoji venko-

va apod.). V rámci realizace projektů spolupráce obdržela dotaci na vydláždění dolního
nádvoří nižborského zámku ve výši cca 1,2
mil. Kč. Projekt byl zrealizován dle schválené projektové dokumentace. Dlažba je pro-

Vydařený zájezd zaměstnanců nižborské sklárny
Letos vybrala nezlomná organizátorka podnikových zájezdů Jitka Bornová docela zajímavé cíle v Českém středohoří - zámek v Děčíně, Panskou skálu u Kamenického Šenova
(známou z filmu Pyšná princezna) a zámek
v Zákupech. Jaksi navíc mnohým účastníkům
se při projíždění městem Nový Bor vybavily
vzpomínky na místní sklárnu, město i okolí,
kde prožili část svého života.   Oba zámky
jsou  architektonickými skvosty tohoto kraje.
Upoutaly nás i zrenovovanými interiéry a bohatým dobovým vybavením. Na děčínském
zámku nás půvabná průvodkyně seznámila
s jeho historií a majiteli, zejména s členy rodu
Valdštejnů a s některými jejich vzácnými
hosty.  Panská skála je obdivuhodnou geologickou raritou, tvořenou pravidelnými čedi-

Vzpomínka na 19. výročí
úmrtí Františka Nepila
O MLUVENÍ A MLČENÍ
František Nepil

Slovo je i lékem a je potravou. Ne každé,
právě tak jako ne všechno, co je potravou, je
někdy k jídlu. A pak - i v tomto světě plném
diškrécí, všimného i jiných numismatických
projevů, je slovo i odměnou, a ne malou.
Každý máme svého mistra, svého nadřízeného a někoho, na jehož slovu nám záleží.
A také každý jsme někomu mistrem, někomu nadřízeným a každý máme někoho,
komu záleží na našem slovu. Slovem mu
opěkníme den a někdy i život. Anebo mu ho
otemníme - když mlčíme ve chvíli,
kdy na naše slovo čeká…

čovými sloupky, pozůstatky po dávné sopečné činnosti. V zámku Zákupy jsme poznali  
přepych bydlení a zvyky u dvora rakouských
císařů a obdivovali skvostné stropní malby
od věhlasného malíře Navrátila. K úspěchu
a spokojenosti všech přispělo ideálně slunné
počasí, perfektní řidič pan Spal a jeho paní,
osvědčená vypravěčka historie a přírodních
zajímavostí  v krajině, kterou jsme projížděli.
To nebyl zájezd zdaleka poslední. Rýsuje se
možnost s přispěním OÚ uskutečnit koncem
léta ještě jeden, pravděpodobně na zámek
Loučeň. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

vedena ze žulových odseků a je zkombinovaná dle požadavku pracovníků památkové
péče s mlatem.
Obec dále v letošním roce obdržela dotaci od Ministerstva životního prostředí
na zateplení budovy MŠ Sluníčko ve výši
cca 2,9 mil. Kč. Před zahájením zateplení
pláště a střechy objektu MŠ Sluníčko je ještě
potřeba provést sanaci vlhkého obvodového
zdiva. Hlavní práce budou probíhat o prázdninách a vše musí být dokončeno do konce
letošního září. Tak doufáme, že všem bude
v MŠ v zimě teplo a nás jako zřizovatele
bude ještě navíc hřát úspora za vytápění.
Obec bohužel neobdržela z Fondu Středočeského kraje dotaci na opravu střechy
a krovu základní školy (ZŠ). Přeorientovali
jsme se tedy nyní na realizaci přístavby jedné
třídy k stávající budově ZŠ, což bude technicky a finančně méně náročné a znovu se
pokusíme, až budou vypsány vhodné dotace,
zažádat o dotaci na opravu střechy a krovu.
OÚ Nižbor

ŽIVOTNÍ JUBILEA
červenec - září 2014
Lukešová Jindřiška
Sýbová Eliška		
Razímová Marie 		
Skuhrovec Václav
Krátký Lubomír		
Nedomlelová Olga
Šmídová Věra 		
Kravec Jan		
Bielich Antonín 		
Kučera Vladislav
Dejnožková Jiřina
Fryčková Drahoslava
Holá Miluše		
Šturcová Anna 		
Punčochářová Stanislava
Pipiška Ladislav 		
Kazdová Jana 		
Beránková Věra		
Červenka Jiří		
Jonáš Václav		
Mošnová Jana		
Bornová Jitka		
Haltmar Petr 		
Boušková Marie 		
Květinová Marta
Skuhrovcová Vlasta
Landová Bohunka
Jungmannová Zdenka
Dušková Jaroslava
Sevald Jaroslav		

70 let
86 let
91 let
80 let
83 let
75 let
75 let
84 let
70 let
86 let
87 let
80 let
92 let
82 let
70 let
82 let
75 let
83 let
83 let
82 let
83 let
82 let
80 let
89 let
86 let
81 let
85 let
75 let
86 let
82 let
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Dodržování vyhlášek
S blížícím se létem si Vás opětovně dovolujeme upozornit
na platnost vyhlášek o:
Veřejném pořádku, ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností,
Podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů.
Prosíme, abyste je vzali na vědomí a respektovali. Zejména
jedná-li se o svátky, které vycházejí na všední den. Myslíme,
že zastupitelstvo zvolilo takové řešení, která umožňuje všem
trvale žijícím i chatařům např.posekat si trávu na zahradě
nebo rozřezat dřevo mimo dobu, kdy je tato činnost zakázána.
Do poštovních schránek řady domácností jsme doručili v minulých dnech znění vyhlášek.
Obecně závazná vyhláška Obce Nižbor č. 1/2009
o veřejném pořádku, ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností v obci Nižbor
(k.ú. Nižbor, Stradonice, Žloukovice)
Zastupitelstvo obce Nižbor se na svém zasedání dne 19. 11.
2009 usnesením č.5/2009 usneslo vydat na základě § 10 písm.
a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
1. Rušení nočního klidu
2. Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní
dobu.
Článek 2
Omezení činnosti
1. Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hod. V této době
je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2. Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci,
je používání hlučných strojů a zařízení (např. sekaček, křovinořezů, motorových kos, cirkulárek, motorových pil, rozbrušovaček, apod.). Tyto hlučné činnosti není možné vykonávat:
a. V sobotu od 20.00 do 22.00 hodin.
b. Ve dnech pracovního klidu (neděle) od 06:00 do 09:00,
od 12:00 do 15:00 a od 18:00 do 22.00 hodin.
c. Ve dnech pracovního klidu (státní a ostatní svátky) od 06:00
do 22:00 hod.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti
fyzických a právnických osob stanovené zvláštními předpisy.
2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle zákona č.
200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.
3. Dozor a kontrolu dodržování této vyhlášky provádí obecní
úřad.
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010.
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Obecně závazná vyhláška Obce Nižbor č. 2/2009,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů v obci Nižbor
(k.ú. Nižbor, Stradonice, Žloukovice)
Zastupitelstvo obce Nižbor se na svém zasedání dne 19. 11.
2009 usnesením č.5/2009 usneslo vydat na základě § 50 odst.
3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Předmět vyhlášky
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích
ve dnech, ve kterých není bezvětří nebo teplotní inverze a současně tak, aby nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem.
Článek 2
Omezení činnosti
Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období celého roku
ve dnech pracovního klidu (neděle, státní a ostatní svátky).
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti
fyzických a právnických osob stanovené zvláštními předpisy.
2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle zákona č.
200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.
3. Dozor a kontrolu dodržování této vyhlášky provádí obecní úřad.
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2010.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, informuje
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou
označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle
§ 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili
ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě
identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí
ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc
do vlastnictví státu.
Ing. Miloslav Vaněk v.r., generální ředitel

Nižborský list
Informace o novinkách
v katastrálním zákonu
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále
jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá
Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (dále jen
ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž
není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto
evidenci zveřejnit na svých internetových
stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní
na úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným
obecním úřadem šetření k dohledání
vlastníka.
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil
listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil
svá vlastnická práva v občanskoprávním
řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která
tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická
práva v občanskoprávním řízení.
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,
má se za to, že nemovitost je opuštěná.
Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,
neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak
lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového
občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let
nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává
se vlastnictvím státu.
Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném
na webové adrese www.uzsvm.cz, může
se obrátit na místně příslušné odloučené
nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehož
kontaktní údaje nalezne na téže webové
adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, která není v katastru
nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat.
Seznam nemovitostí zveřejněný webu
ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje
výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel
od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí, v platném
znění.

KROUŽEK PRVNÍ POMOCI
- Mladý zdravotník
V letošním školním roce byl zde v obci Nižbor založen kroužek první pomoci – Mladý
zdravotník. Je určen pro děti prvního stupně
(1.-5. třída) a jeho náplní je naučit děti praktickému poskytnutí první pomoci v běžném životě, ve vodě i na suchu. Kroužek probíhá vždy
jedenkrát za čtrnáct dní v pondělí od 15.30
do 17.00 hod v prostorách cukrárny Světluška,
na jejíž nájem nám v plné výši přispívá obec
Nižbor.
Během roku jsme se sešli již sedmnáctkrát
a učili se jak teorií, tak především praxí. Máme
za sebou zajímavá témata od anatomie lidského těla, po krvácení, transport zraněného, zlomeniny, autonehody, resuscitaci, popáleniny,
léčivé bylinky, .... Také jsme navštívili hasičskou stanici v Berouně, kde děti dostaly výklad
od profesionála o popáleninách. Dále jsme měli
ukázkovou hodinu maskování různých poranění a jejich ošetření, při kterém některým nebylo moc dobře. Vyzkoušeli jsme si i záchranu
tonoucího v berounském bazénu.
Máme za sebou také premiéru na soutěži Mladých zdravotníků ČČK. Pro všechny
z nás to tentokrát bylo poprvé, proto jsme
nevěděli, co nás přesně čeká, jakým způsobem se připravit na testování. Přesto jsme
postupně našli odvahu ukázat, co všechno
víme a umíme, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Proto pokládáme za úspěch,
že jsme skončili na krásném 9. místě ze 13
účastnících se družstev naší věkové kategorie. Po první testovací zastávce, která byla
možná trochu šokem reality, se děti pozvolna oklepaly a začaly přemýšlet nad tím, co
a proč dělají. To jim pak pomohlo v dalších 2
testech znalostí postupů první pomoci. V závěrečných 3 disciplínách - poznávání bylin,
dopravních značek a transportu zraněných
již vůbec nezaváhali a dali to na plný počet.
Naše krásné deváté místo jsme na dalším setkání řádně oslavili zmrzlinou.

Naším cílem je připravit naše i Vaše děti
do každodenní situace, kdy nastane nutnost
rychle se rozhodnout a zareagovat. Utéct nebo
pomoci? Málokdo z nás sám ví, jak v takovém
momentu zareaguje. Čím více se však budeme
připravovat v co možná nejvíce reálných situacích, tím větší šanci máme, že se rozhodneme
správně. A co je nad pocit, že jsme někomu
třeba i zachránili život? Někdy ani nemusí jít
o život, stačí pouze správně ulevit od bolesti
a přivolat pomoc, tak proč to nezkusit?!
Aktuality a fotografie z našich schůzek si
můžete prohlédnout na: www.mlady-zdravotnik-nizbor4.webnode.cz

Exhibice mladých zdravotníků
V pondělí 23. 6. se od 14 do 16 hod.
uskuteční na hřišti ZŠ Nižbor akce pro veřejnost - ukázka laické první pomoci, kde
děti z kroužku první pomoci ukáží ostatním
kamarádům a ostatním příchozím, co se
v uplynulém roce naučili. Jste srdečně zváni!
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Co je nového v MŠ Sluníčko
Nový jídelníček
Od září 2013 jsme ve školní jídelně,
která připravuje jídla pro místní mateřskou
i základní školu, nový jídelníček. Cílem
této změny bylo připravit jídelníček v duchu moderního a zdravého stravování se
zastoupením mezinárodní i klasické české
kuchyně. Kromě toho měl školní jídelníček
nejen kvůli cenám respektovat roční sezóny, být mnohem bohatší na zeleninu a mít
vyšší nutriční hodnotu. Důležitá přitom je
vyváženost stravy, chuť, využití sezónních
surovin, možnost pokrm v prostředí školní
jídelny uvařit a především nutnost vyhovět
zákonným limitům.
Jídlo ve školní jídelně by mělo mít
i určitý kulturně-vzdělávací přesah. Najít člověka, který je schopen se orientovat
v procesu zpracování potravin, vaření, výživových hodnotách i zákonných limitech,
opravdu není jednoduché. Obrátili jsme se
na a MUDr. Procházkovou, PhD., lékařku,
molekulární genetičku, výbornou kuchařku, autorku kuchařské knihy a vedoucí vědeckého kurzu pro nadané studenty „Proč
nám chutná aneb biologie, chemie a fyzika
v kuchyni“ (www.talnet.cz), která připravuje nové receptury a jídelníček.
Co je jinak?
Od tohoto školního roku se více zaměřujeme na nákup sezónních potravin a hlavně primárních surovin. Každý jídelníček
na příští měsíc prodiskutujeme s personálem kuchyně.  Kuchařky mají velký zájem
o reakce dětí. Ve spolupráci s učitelkami
sledují, jak jsou jejich jídle přijímána, některá jídla jsou pak buď zařazována častěji,
nebo naopak úplně vyřazena.  
Hlavně více knedlíků?
Zatímco některé děti a rodiče změna
jídelníčku příjemně překvapila, jiní zneklidněli. Opravdu se nelze zavděčit všem.
Neustále řešíme stravovací návyky dětí –
každý je z jiného prostředí a pro každého
je normální něco jiného. Někdy i každý ze
sourozenců upřednostňuje zcela jiný typ
stravování, takže stravovací nešvary nelze
jen tak „svádět“ na rodiče či babičky.
Jedno je jisté – knedlíky vařit můžeme,
ale ne pořád. Vaříme je rádi, protože jsou
součástí naší národní kultury, chutnají nám
a jedna zaměstnankyně školní jídelny je
skoro „knedlíková specialistka“. Musíme
totiž dodržovat stravovací limity („spotřební koš“), který zajišťuje pestrost jídel podávaných školní kuchyní a nařizuje maximální či minimální množství určitých potravin.
Knedlíky jsou syté a vlastně mají bízko
k těstovinám (mimochodem potravina velmi podobného složení).
Knedlíky se řadí mezi těstoviny z mouky s nižším obsahem lepku (narozdíl od se-
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molinových těstovin, které jsou vysokolepkové a tak mají podstatně vyšší obsah
bílkovin a méně škrobu). Jejich složení
není z výživového hlediska ideální, mají
vysoký obsah škrobu a tím pádem poměrně
vysoký glykemický index. Obsahují minimum vitamínů, minerálních látek a vlákniny ve srovnání s jinými přílohami, které se
proto snažíme zařazovat častěji a knedlíky (i další podobné těstoviny) ponechávat
pouze v rozumné míře.
Tato snaha koresponduje i se Spotřebním košem, který reflektuje aktuální výživová doporučení a vede nás tak k omezení
čistě moučných příloh, sdůrazem na přílohy obsahující určitý podíl zeleniny (např.
přílohový zeleninový kuskus, šťouchané
brambory s pórkem apod.). Vždy zařazujeme jak typické české pokrmy, tak i jídla
z mezinárodní kuchyně. V červnu nás tak
čeká například svíčková, segedínský guláš
a bramboračka, ale i hovězí plátky na rozmarýnu, ryba po provensálsku, či gratinovaný pórek se šunkou. Nezapomínáme ani
na sladká jídla, ještě před prázdninami nás
čeká třeba jáhlový nákyp, který byl velmi
oblíbený již za minulého jídelníčku.
Pro všechny školní jídelny je typický
„boj s luštěninami“, jichž stanovuje spotřební koš minimální množství, které musíme dodržet. Snažíme se vybírat a případně
častěji opakovat taková luštěninová jídla,
která jsou pro děti přijatelná, v poslední
době třeba bostonské fazole, dětem také
zachutnal cizrnový falafel, na který si dokonce mnoho z nich odneslo domů recept.
Některé děti (i dospělé) ale luštěniny zkrátka nenadchnou.
Jednou z nejdůležitějších věcí v celém
procesu změny je systematická práce s dětmi. Navštívili jsme s nimi několik dětských
divadelních představení o zdravé výživě,
aby děti zábavnou formou získaly informace o tom, co je pro jejich zdraví dobré.
A dosáhli jsme toho, že si nyní více všímají
toho, co jedí a pijí.
Vaříme zdravěji a lépe - předkládáme
dětem nutričně bohatší jídla s větším obsahem vitamínů. My sami se učíme novým
věcem a jsme pružnější. Nenásilně zlepšujeme výživové návyky dětí a motiv péče
o vlastní zdraví jsme zakomponovali do celého procesu vzdělávání. A když za sebou
vidíme výsledky, máme více radosti z práce, více sebedůvěry, ale také pocity osobní
zodpovědnosti za vlastní práci.
Nic ale nekončí, jedná se proces, který
se neustále vyvíjí. Vždy bude potřeba bojovat s nedůvěrou a řešit provozní potíže.
Pokud ale výsledkem
bude, že se malé děti už ve školce naučí
jíst zdravě a do života si to odnesou jako
samozřejmost, pak má smysl se o to neustále snažit.
Eva Horváthová

➽ Hasiči a policie
Berounští hasiči připravili dětem bohatý
program a nechali je prozkoumat hasičskou
zbrojnici. Děti si prohlédly fascinující techniku sloužící k zachraňování životů i hašení
požárů, vyzkoušely si výstroj a nakonec se
jezdilo i po tyči.
Nedlouho poté přijeli do MŠ zástupci
z řad Policie ČR s programem o dodržování
pravidel bezpečnosti v běžném životě i v dopravním provozu. Děti mohly obdivovat práci cvičených psů a poprvé v životě nastoupit
do opravdového policejního auta s houkačkou.

➽ Hurá do Opery - tentokrát na balet
V březnu jsme jeli za kulturou do Prahy v rámci cyklu Hurá do Opery jsme shlédli
představení Baletní školy Olgy Kyndlové.
Starší i mladší žáci předvedli ukázky ze slavných baletů a kostýmy se střídaly tak rychle, že oči jen přecházely. Některé melodie
již děti dávno znaly, protože na ně cvičíme
ve školce. Děti byly tak nadšené, že cestou
domů v autobuse hlásily, že se určitě přihlásí
na balet – a abyste si nemysleli, nejen holky,
ale i kluci!
➽ Výlet na Točník
V květnu ožil hrad Točník domácími zvířaty. V tomto období mají zvířata nejvíce mláďat,
takže děti mohly obdivovat celé velké zvířecí
rodiny. V nádherném prostředí středověkého
hradu se na týden zabydlela prasátka, koně,
králíci, drůbež a mnoho dalšího. Nevynechali jsme ani návštěvu stálých obyvatel hradu
- medvědů. Sice pěkně foukalo, ale na závěr
výletu jsme se zahřáli u ohně, který pro nás
v závětří připravili současní hradní páni.
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➽ Lego v Berouně
Je vůbec někdo, koho nebaví skládat lego?
Berounské Muzeum Českého krasu připravilo nádhernou výstavu této stavebnice, na níž
jsme obdivovali spoustu velikých staveb
z nekonečného množství kostiček. Obří nádraží, kolesový parník, zámek, vesmírný koráb, stavby plné fantazie... nakonec zde bylo
i dost času a prostoru, abychom si i my něco
postavili.
➽ Den dětí - víly z VŠCHT
Na oslavu dne dětí si pro nás studentky
VŠCHT připravily nádherný program plný
chemie. Není jednoduché přiblížit malým
dětem tak složitou vědu, ale studentky si poradily. Jako víly kouzlily ze všech sil - a před
dětmi se objevoval sníh i mlha, každý si mohl
sám vyzkoušet, jak se dělají obří bubliny.
Program byl velmi pestrý, nakonec si každé
dítě si vyrobilo svou vlastní placku na tričko
a odcházelo domů s balónkem.
Eva Horváthová

Zápis do Mateřské školy Nižbor - výsledky
Každoročně ostře sledovaný zápis dětí do Mateřské školy „Sluníčko“ proběhl 14. dubna. Dnes jsou již jasné výsledky. Přihlášku podalo celkem 30 dětí z Nižboru, Stradonic
a Žloukovic a 1 dítě s trvalým bydlištěm mimo území těchto obcí. Přijato bylo 24 místních
dětí, takže se nedostaly 2 děti tříleté a 4 děti dvouleté. Protože kritéria upřednostňují děti
místní, dítě bez trvalého bydliště v místě se umístilo až jako poslední, a tudíž nemohlo být
přijato. Po skončení řízení se v květnu uvolnilo jedno
místo, takže bylo dodatečně přijato dítě, které skončilo
první „pod čarou“. V případě, že se uvolní další místa, nepřijaté děti budou oslovovány podle dosaženého
pořadí.
Jak je to s doplňkovými dětmi? Stejně jako v loňském roce bude umožněno, aby se v mateřské škole vzdělávaly děti tzv. doplňkové, což je případ, kdy
na základě smlouvy mezi rodiči a mateřskou školou
mohou dvě děti sdílet jedno místo. Doplňkové dítě
není přijaté, ale může právě díky této individuální
smlouvě využívat dobu, kdy tzv. „hlavní“, tedy řádně
zapsané dítě, MŠ nevyužívá.

Zážitky a úspěchy žáků ZŠ ve 2. polovině školního roku
První pololetí školního roku uteklo jako voda a my vám nyní přinášíme zprávy, kterými žije naše škola v pololetí druhém.
25. února byla zahájena plavecká výuka žáků 2. a 3. třídy v berounském aquaparku Laguna, kde děti zdokonalovaly své plavecké
„umění“ v deseti plaveckých lekcích. Poslední hodinu dostali všichni za odměnu nádherné diplomy. Ti nejlepší plavci si odnesli diplom
s delf ínem, ze kterého měli obrovskou radost.

Žáci 3., 4. a 5. třídy byli 9. dubna pozváni ZUŠ Dr. Lidinské
na kulturní vystoupení MAZEC, který se konal v sále České pojištovny v Berouně. Vystoupení se všem žákům moc líbilo a v závěru si
všichni zazpívali společně písničku Candy, kterou si děti rády zpívají
i v hodinách hudební výchovy. S dobrou náladou se vracely z koncertu zpět do školy.
25. 3. v obci byla přerušena dodávka elektrického proudu. Žáci
naší školy proto navštívili kino v Berouně, kde nám promítli dojemný francouzský film Bela a Sebastian.
8. 4. ke Dni zdraví proběhly ve třídách besedy o zdravém životním
stylu a zdravé výživě s ochutnávkou různých druhů ovoce a zeleniny.
Připomněli jsme si, že bychom měli stále pečovat o kvalitu našeho
života.
28. 4. se na naší škole uskutečnila soutěž EVVO. Sešly se 4 týmy
ze ZŠ Hýskov, ZŠ Karlštejn, ZŠ Tmaň a ZŠ Nižbor. Žáci si hravou
formou zopakovali problematiku třídění odpadu. Řešili křížovku,
krátký znalostní test a protáhli se při pohybové hře. Dětem se povedly krásné obrazy z víček na ploše školního hřiště, které si samy
vzájemně ohodnotily.

Nezapomněli jsme ani na Den Země. Děti se postaraly o úklid
v okolí školy, především u pomníku obětí 1. a 2. sv. války, zalévaly
květiny a sbíraly odpadky po dlouhé zimě.
Žáci se zúčastnili 7. 5. slavnostního aktu pokládání věnců u pomníku obětem první a druhé světové války u příležitosti výročí konce druhé světové války
V květnu nás čekal turnaj ve vybíjené, který proběhl na ZŠ
v Karlštejně. Tentokrát si prověří svoji šikovnost a bojovnost
mladší žáci z 1., 2. a 3. třídy.
Ve školní družině pokračuje celoroční hra na téma Piráti. Věnujeme se rozvoji čtenářských dovedností a poznávání dětské literatury.
Naším cílem je rozvoj kladného vztahu k četbě a ke knize. Žáci si
rozvíjí jemnou motoriku díky hrám a soutěžím se stavebnicí LEGO,
kterou jsme dostali darem. Stalo se zvykem, že každý pátek trávíme
v přírodě na pravidelných vycházkách, kde poznáváme okolí Nižbora a podporujeme zdravý pohyb podle hesla „Ve zdravém těle zdravý
duch.“

A v červnu jsou na programu tyto akce - dopravní výchova: praktická část (4. a 5. tř.), Den s lesy ČR - Solvayovy lomy (všechny třídy)
a praktická ukázky výcviku psů.
V novém školním roce 2014/2015 nastoupí rekordní počet 30
prvňáčků, ŠD bude každý den otevřena do 17 hodin. Děkujeme všem
rodičům za spoluprác ve školním roce 2013/2014 a dětem přejeme
krásné prázdniny.
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Fretky potvrzují, že hokejbal
není jen mužskou záležitostí
Myslíte si, že hokejbal je jen výhradně mužskou záležitostí? Ale kdepak! V poslední době
se stále více o slovo hlásí ženy a díky tomu zažívá ženský hokejbal velký rozmach. Ve východních Čechách se proto vedení regionu rozhodlo založit těmto nadšeným sportovkyním vlastní soutěž - Východočeský přebor žen, který je, zaplaťpánbůh, otevřený i dalším
týmům. Tyto akce pravidelně okořeňují svojí účastí i zástupkyně Středočeského kraje,
nižborské Fretky.
Kdo by si to byl pomyslel, že se z dívek,
které se před necelými pěti lety začaly scházet na jednom z nejstarších hokejbalových
hřišť, vyklube houževnatý celek, jenž nyní reprezentuje právě Nižbor na mapě hokejbalového světa. Fretky se za dobu svého působení
mohou pyšnit skvělými výsledky, kterými
neustále obohacují svoji kroniku. Pojďme se
tedy ve stručnosti podívat, jak se těmto dvounohým šelmičkám v roce 2014 daří.
Svůj první letošní turnaj absolvovaly
Nižboračky začátkem února v mostecké
hale. A že bylo na co koukat! V konkurenci
osmi týmů z celé republiky nakonec Fretky
braly pohár za druhé místo, což v silném
startovním poli zprvu znělo více než utopicky. Výborné výkony sedmičky hráček v poli
a brankářky Králové se odrazily v konečném
účtování základní skupiny a postupu přes
semifinále. Až finálový duel byl nad síly fretčího sesterstva. Stříbrná příčka měla i tak
lehký nádech zlata!
Dějištěm premiérového, již zmiňovaného, turnaje Východočeského přeboru žen
se staly Pardubice – Polabiny a jeho obsazení slibovalo zajímavou podívanou. Vždyť
do města perníku zavítal i slovenský celek
HBTF Rebels Skalica! Fretky se však v nabité konkurenci neztratily a předvedly opravdu úctyhodný výkon, za který byly patřičně
odměněny. Boj o první místo svedly se Slovenkami a ty byly nakonec nad síly nižborských hokejbalistek, které prošly turnajem
jako nůž máslem a rozšířily tak svoji sbírku
o další stříbrný pohár.
Další velký hokejbalový svátek čekal
Fretky na novém multifunkčním hřišti v Berouně v Hlinkách. Děvčata se zajisté chtěla
na domácí půdě blýsknout a usilovat o nejvyšší medailové pozice. Ale obhájkyně titulu
z loňského roku to při čtvrtém ročníku již
tradičního Veliokonočního poháru neměly
vůbec jednoduché! Ačkoli startovní pole
čítalo méně týmů, než se předpokládalo,
účast a síla soupeřek byla více než dostatečná. Pětice ženských týmů bojovala až
do samého závěru o titul z Velikonočního
poháru, štěstí se nakonec přiklonilo ženám
z Písku. Dlužno podotknout, že Jihočešky
šly paní štěstěně hodně naproti! Na Fret-

ky zbyl, po nezvládnutém semifinále právě
s Pískem, boj o třetí příčku. V něm si poradily snadno s Pirátkami z Hradce Králové
a ziskem poháru za třetí místo alespoň částečně odčinily neúspěšné semifinále.
Ani v měsící lásky nižborské dívky nestrádaly a vypravily se na dalekou cestu,
z níž se nakonec vracely nadmíru spokojeny. Čtvrtý jarní turnaj a počtvrté na „bedně“. Z toho potřetí Fretky vybojovaly druhé
místo v turnaji. V České Třebové byl tým
od Berounky ale nesmírně blízko kýžené
první příčce, když povedené play-off okořenil fantastickým soubojem s domácí Českou
Třebovou. Třicet vteřin zbývalo Fretkám
ke zlatu, ale hráčky v dresech domácího
ženstva byly nakonec šťastnější, srovnaly
v závěru na 2:2 a v prodloužení rozhodly.
Tenhle stříbrný pohár měl však opět příchuť zlata. Vžďyť sestavu České Třebové
vyztužilo několik reprezentantek ČR, které
v loňském roce obsadily druhé místo na Mistrovství světa v Kanadě!
Iva Sevaldová

Fotbalový Memoriál
Ladislava Krabce
Tradiční prázdninový fotbalový turnaj pořádá fotbalový oddíl SK Nižbor
v sobotu 2. srpna od 13:00. Vedle domácího týmu se zúčastní Nový Jáchymov, Loděnice B a Chyňava.

Fotbalové áčko
drží 3. příčku
Fotbalisté SK Nižbor zažívají vydařené fotbalové jaro, když těsně před koncem
soutěže drží v okresním přeboru výtečné 3.
místo. Většina zápasů se jim vcelku vydařila, až na utkání v Trubíně a v Karlštejně.
Nižbor - Komárov 4:1 (2:1) Kučera 2, Halfar, vlastní, Stašov - Nižbor 0:2 (0:1) Pick,
Kučera, Nižbor - Neumětely 2:1 (1:0)
Kučera, Stuna, Trubín - Nižbor 4:2 (3:0)
Halfar, Matějka V., Nižbor - Osek 1:3 (1:3)
Hybš, Tlustice - Nižbor 0:1 (0:0) Stuna,
Nižbor - Chlumec 3:1 (1:1) Němeček M.,
Kučera, vlastní, Praskolesy - Nižbor 0:3
(0:0) Němeček M., Sevald, Hybš, Nižbor Z. Třebaň 3:2 (2:1) vlastní, Sevald, Janovský, Nižbor - Loděnice B 1:0 (1:0) Němeček M., Karlštejn - Nižbor 1:0 (0:0)
To B tým zažíval krušnější druhou polovinu soutěže, ale nakonec i jemu se podařilo
3. třídu zachránit. Mužstvo bylo letos výrazně omlazeno, což letos sice znamenalo, že
ne všechny zápasy se povedly, ale důležitý je
především hráčský potenciál do budoucna.
Tetín - Nižbor B 8:0 (3:0), Nižbor B Cembrit 3:3 (1:0) Ježek, Šimáček, Matějka
V., Svatá - Nižbor B 2:1 (2:1) Glazunov,
Nižbor B - Hudlice 0:2 (0:1), Chyňava
- Nižbor B 6:4 (1:1) Matějka V. 2, Sevald,
Boubín, Nižbor B - Tmaň 4:3 (2:2) Sevald
2, Boubín, Hlaváček, Lužce - Nižbor B 4:1
(2:0) Bína, Nižbor B - Zdice B 1:0 (0:0) L.
Lébr, Nižbor B - N. Jáchymov 2:2 (2:0) Matějka V., Bína, Broumy - Nižbor B 2:0 (0:0)

Cykloorientační závod dvojic Nižborský Freecoolin
7. ročník cykloorientačního závodu dvojic na horských kolech (pro každého, kdo umí
na kole) se letos pojede v okolí Nižbora 14. června.
➽ Cílem závodu je v určeném časovém limitu 6 nebo 8 hodin objet co největší počet
kontrol a nasbírat tak co nejvíce bodů. Kontroly jsou různě bodovány podle obtížnosti
a jsou rozmístěny v okolí Nižbora (asi 40 kontrol vzdálených max. do 30 km od Nižbora).
➽ Závodu se mohou účastnit dvojice ve složení : MM muž-muž , MM+ muž-muž senioři, ŽŽ žena-žena , ŽŽ+ žena-žena seniorky, MŽ muž-žena , MŽ+ muž-žena senioři.
Alespoň jeden člen týmu musí být plnoletý. SENIOŘI = součet věku nad 80 let
Další informace naleznete na: www.freecoolin.estranky.cz

n vydává obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním
MK ČR E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Radek
Dolejš - Dalmat n vychází v nákladu 900 výtisků
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