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Historické fotografie: Pohled od Leštiny na část obce Skála. V pozadí obec Věž
První jarní měsíce probíhají dokončovací
práce na stavbě vodovodu pro obec
Skála. Příprava projektu včetně jeho
realizace trvá již téměř čtyři roky a naše
snaha se pomalu blíží ke svému konci.
Do termínu dokončení zbývá provést
terénní úpravy a opravy komunikací, které
výstavba zasáhla . Vodovod po nutných
čištění, dezinfekcích a zkouškách bude
připraven na kolaudační řízení a následné
uvedení do užívání.
Na svém začátku je stále příprava
projektu výstavby nové kanalizace
a čistírny odpadních vod pro obec Věž.
I nadále pokračuje zajišťování souhlasu

majitelů pozemků, které budeme
potřebovat pro uložení nového potrubí.
Tato fáze přípravy se snad již pomalu blíží
ke svému konci a brzy budeme moci
zažádat o územní rozhodnutí pro celou
stavbu. Tímto bych chtěl poděkovat všem
majitelům pozemků, kteří nám vycházejí
vstříc a velkou měrou nám napomáhají
k dokončení této složité a pro obec
nezbytné akce.
V průběhu minulého roku obnovilo
Ředitelství silnic a dálnic přípravné práce
na projektu přeložky hlavní silnice I/34.
Obchvat by měl odklonit dopravu z obcí
Věž a Skála. Práce na tomto projektu

stále pokračují. V jejich průběhu se
potvrzuje náročnost a složitost celé
stavby, kde je s ohledem na dostupné
finanční prostředky nutné správně zvolit
přesné vedení trasy přeložky včetně
bezpečných napojení našich obcí. To vše
s ohledem na budoucí fungování
integrované autobusové dopravy, které je
pro nás prioritou. Snaha zadavatele
projektové dokumentace je tyto
problematické body vyřešit co nejdříve a
posunout celý záměr do podoby realizace
a co nejdříve tak odlehčit dopravní situaci
v našich obcích.

Martin Bárta

Základní škola
V prvních měsících roku 2018 běžel
život na naší škole ve svých ustálených
kolejích. V lednu jsme rozdali pololetní
vysvědčení, které snad bylo přijato ve
většině případů s radostí. Měsíc únor
nám zkrátily hned dvoje prázdniny
(pololetní a jarní). A úplně stejným
způsobem dopadl měsíc březen
s koncem jarních prázdnin a jedním
dnem prázdnin velikonočních. Přesto

jsme v měsíci březnu zvládli uspořádat
hned tři, pro žáky zajímavé akce.
Nejprve se žáci trochu jinak rozhýbali
při akci „Škola v pohybu“, kterou měl na
povel člen Komise mládeže Fotbalové
asociace České republiky pan Stanislav
Duben. A je nutno podotknout, že žáci
byli nadšení. Podobné akce probíhají
na školách v celé republice.
Při druhé akci se žáci dozvěděli něco

o velikonočních tradicích, prohlédli si
živá mláďata některých zvířat a vyrobili
si z proutků, lýka a vajíček velikonoční
dekoraci.
A konečně při poslední akci si žáci
vyzkoušeli
pod
vedením
paní
Mgr. Ludmily Mahelové základní prvky
první pomoci, jako je například masáž
srdce na figuríně nebo obvazování
poraněných částí těla.
Tak to se u nás dělo v měsíci březnu.
Následující měsíc duben bude hlavně
ve znamení zahájení plaveckého
výcviku a zápisu budoucích prvňáků
v pátek 20. dubna.

Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

Zápis do MŠ
Zápis do Mateřské školy ve Věži se
bude konat ve čtvrtek 3. května
2018 od 12,30 – 15,30 hod. Týká
se dětí,které zahájí docházku do
MŠ ve škol. roce 2018/2019,
t.j. v době od 1. 9. 2018 – 30. 6.
2019. K zápisu je třeba přijít
s dítětem, vzít s sebou občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Vodné a stočné
Od 01.04. 2018 do 31.08. 2018 se
na Obecním úřadě ve Věži vybírají
zálohy na vodné stočné na rok
2018.
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Mateřská škola
Začátek nového roku se nesl v duchu
čekání na sníh. Děti, nadšené z každé
spadlé vločky, se pořádné sněhové
nadílky dočkaly až v únoru. Poté jsme
téměř denně „pytlovali“ nad Bahňákem.
Do divadla v Havlíčkově Brodě jsme
zajeli na dvě kouzelné pohádky a také
jsme přivítali herce ve školce. Po roce
k nám opět s plnými taškami pomůcek
zavítala paní Lída Mahelová. Povídala si
s dětmi o zdraví, zdravém životním stylu
a
o
zdravotních
přístrojích
a pomůckách, kterých není třeba se bát.
Společně jsme vyzkoušeli tlakoměr,
fonendoskop  děti poslouchaly srdíčko
své i kamarádů, zavázané měly nožky,
ruce, oči i uši… Bylo to fajn!
Se Standou Dubnem jsme se naučili, jak
je možné zpestřit rozvoj pohybových
dovedností dětí. Jeho nápady byly pro
děti velmi zábavné a pro nás
inspirativní.
Také jsme si povídali o vodě, jak s ní
zacházet, šetřit, o jejích vlastnostech
a při pokusech a vodních hrátkách jsme
se moc pobavili. Den vody byl zkrátka
hodně mokrý.
Opět za námi přijela paní Němcová se

svými zvířátky (kůzlaty, jehňaty,
kuřaty……),
vyprávěla
nám
o velikonočních tradicích a vyráběli jsme
velikonoční dekorace z papíru. Hráli
jsme si na hasiče a záchranáře,
s Pavlou Čechovou na inženýry při
absolvování další lekce „Malé technické
univerzity“ – hry s legem. „Den knihy“
dětem připomněl, jak zacházet
s knihami a jak hezké je si o knížkách
povídat, prohlížet si je a poslouchat
nové příběhy.

Měsíc březen byl ve znamení příprav na
karneval a to nejen ve školce, ale také
na velký dětský karneval v kulturním
domě ve Skále. Po počátečních
problémech s termíny se nakonec vše
podařilo zabezpečit. Odměnou nám byla
účast bezmála 110 dětí a jejich rodičů
i prarodičů. Děkujeme touto cestou
všem, kteří si s námi nedělní zábavné
odpoledne užili a také sponzorům
tomboly. Těšíme se na příští rok.
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
 já to zvládnu, o mne si starost
nedělej (ke kamarádovi)
 já jsem na to elektrickej (alergickej)
 tady to někdo vycincal (vylitý čaj)
 já jsem měla neštovice až v mozku
 vytrhli mi díru ( zub, ve kterém byl
kaz)
 k uč. – ještě jednu injekci a jste
tuhá!!!
Věžská pouť
Termín pouti ve Věži tento rok připadá
na 20.5.
Obecní listy
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Prakti cký l ékař

Dom ov ve Věži

Vážení občané, dovolte abych Vás
informoval, co se u nás od začátku roku
v Domově ve Věži dělo a co se nás
a Vás bude v příštím období týkat.
V únoru jsme v Domově oslavili konec
masopustu
maškarním
rejem
za doprovodu živé hudby, rozmanité
masky si naši klienti připravili s pomocí
personálu terapie. V březnu nás
navštívil člen hasičského sboru se
zajímavou besedou na téma „jak
předejít požáru“, každý měsíc nás
navštěvuje asistent canisterapie se
speciálně vycvičenými psy, aby potěšili
naše klienty. Do dalšího čtvrtletí máme
naplánovaný petanque turnaj s účastí
ostatních zařízení Kraje Vysočina.
Určitě
jste
zaznamenali
ze
zastupitelstva, že se projednala
a schválila smlouva o smlouvě budoucí
na
prodej
obecního
pozemku
ve prospěch našeho zřizovatele. O co
tedy jde? Konečně se tedy naplno
rozběhla budoucí investiční akce Kraje
Vysočina a ministerského grantového
programu na rozšíření kapacity
Domova ve Věži. V současné době je
již zpracovaná předběžná studie, jak
bude rozšíření Domova vypadat. Vše je

sice na začátku, ale bude se jednat
o 2 rodinné domky s kapacitou 6 klientů
na jeden rodinný dům. Studie je
zpracovaná tak, aby plně zapadala
architektonicky do zámyslu obce
a urbanistického záměru obce a našich
budoucích sousedů. Pro občany, co se
týká skladby klientů se nic zásadního
nezmění – počítáme a v domkách
budou naši klienti, kteří zvládnou typ
komunitního bydlení, tedy o něco lehčí
stupeň, než máme v současné době
v Domově. Pokud vše proběhne (budu
Vás průběžně informovat), tak jak má,
Domov bude personálně posilovat
(2019 2020).
Dále mi dovolte abych Vás předběžně
pozval na 3. ročník setkání občanů
s našimi zaměstnanci, které Domov,
obec, ZAS a občanské sdružení obce
budou dne 8.6.2018 pro nás všechny
pořádat. Připravuje se bohatý program
pro dospělé a děti a bude i bohaté
občerstvení.

ředitel Domova ve Věži
Ing. Vladimír Frič

Coop prodejna Věž
Máme po Velikonocích, které nám
přinesly docela chladné počasí.
V následujících dnech by se mělo
oteplovat a už by mělo nastat námi
netrpělivě očekávané JARO. Příroda se
začne probouzet a nám milovníkům
zahrad nastane práce, abychom si
vypěstovali nějakou tu zeleninu, bylinky
a kytičky. Na toto pamatuje i naše
COOP družstvo, které si pro nás
připravilo akci ZAHRADA. V rámci této
akce nabízíme:
Substrát pro muškáty 40 l  69,90 Kč
Substrát zahradnický 70 l  109,90 Kč
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Rašelina 70 l  109,90 Kč
Mulčovací kůra 70 l  89,90 Kč
Kravský hnůj 3 kg  59,90 Kč
Hnojivo NPK 2,5 kg  39,90 Kč
Hnojivo na jahody 1 kg  63,90 Kč
Slepičince tekuté 500 ml  49,90 Kč
Dále si můžete zakoupit hnojiva,
květináče, truhlíky, textilie k urychlení
rostlin a mulčovací textilie, zahradní
nářadí
a konve na zalévání.
Těšíme se na Vaší návštěvu v naší
prodejně.

MUDr. Zuzana Froňková
Ordinace Havlíčkův Brod
Humpolecká 212, Havlíčkův Brod,
580 01
Telefon: +420 569 427 632

Pošta Věž

Věž 17
582 56 Věž
tel.: 569 432 610
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:15  9:00, 14:00  15:30
7:15  9:00
7:15  9:00, 14:00  15:30
7:15  9:00, 14:00  15:30
7:15  9:00, 14:00  15:30

Obecn í ú řad Věž

Věž 17
Věž 582 56
Telefon: +420 569 445 291
obecvez@obecvez.cz
www.obecvez.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00  17:00
7:00  13:30
7:00  17:00
7:00  15:00
7:00  13:30

Knihovna
Pondělí 17:30  19:30
Prod ej n a COOP

Věž 5
582 56 Věž
tel.: 569 445 236
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7:00  13:00
7:00  15:00
7:00  16:00
7:00  15:00
7:00  16:30
8:00  10:00

Jana Bártlová a celý kolektiv
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Pitná voda
Odběr většího množství vody než 2m3
z obecního vodovodu v jeden den je
nutné s dostatečným předstihem
domluvit na obecním úřadě. Tímto
způsobem je nutné domlouvat i možný
termín napouštění bazénu !! Zajištění
většího množství vody, např. do bazé
nu, je možné objednat i dovozem
u společnosti VaK Havlíčkův Brod na
tel. 603 500 098. Některé bazény mají
téměř shodný objem s poloviční

Dětský den

spotřebou pitné vody za jeden den
v celé obci. Je potřeba si uvědomit, že
při jednorázové snaze napuštění
bazénu není schopen systém takový
nápor zvládnout.
Při úplném
vyčerpání vodojemů by obnovení
dodávky pitné vody mohlo trvat
i několik dnů. Buďte proto ohleduplní
!!

Český svaz žen ve spolupráci s MŠ
pořádá v sobotu dne 26. května 2018
na fotbalovém hřišti ve Věži oslavu dne
dětí. Jako vždy budou pro děti
připraveny různé aktivity, drobné
občerstvení, klouzací hrad a kolotoč.
Všechny děti srdečně zveme.

Fotbal
V součastné době máme dvě družstva:
mladší žáky a starší přípravku. Obě
družstva
hrají
Okresní
přebor
Havlíčkobrodského okresu. V zimním
období
jsme
poctivě
trénovali
v tělocvičně ZŠ Věž a zúčastnili jsme se
několika turnajů. Od dubna budeme
trénovat dvakrát týdně, v úterý a ve
čtvrtek venku na hřišti. O víkendech
začínáme hrát mistrovské zápasy. První
zápas je v sobotu 14.4.2018 od 9:00, kde

Obecní listy

starší přípravka hraje ve Věži s Mírovkou
a Dlouhou Vsí. Mladší žáci hrají v neděli
v Dolním Městě. Rozpis mistrovských
zápasů je na webových stránkách www.t
jvezfotbal8.
webnode.cz.
Určitě
budeme rádi když se k nám přidají nové
děti.
V sobotu na pouť 19.5. od 9:00 hodin
bude hrát starší přípravka ve Věži na
hřišti mistrovské utkání se Šmolovy
a s Leštinou a od 15:00 hrají mladší žáci

s Dolním Městem. Poté následuje
tradiční
utkání
ženatí
proti
svobodným.Občerstvení
bude
zajištěno.Závěrem bych chtěl poděkovat
rodičům za kladný přístup a pomoc při
zápasech jak doma tak venku a hlavně
moc děkujeme obci Věž. Děkuji všem kdo
nám pomáhá a přijďte nás podpořit.
Radek Vašíček
předseda klubu
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Ze Skalské kroniky
Zima r.1928 začala až před Vánocemi
dosti mírně, po Novém roce 1929 však
mrazy přitížily a byly čím dál krutější až
dostoupily počátkem února v nížinách
42 stupňů celsia. Mrzlo nepřetržitě,
dnem i nocí až do 14.března, kdy
poprvé sníh zvlhnul. Průměrné denní
mrazy byly stále 2030 stupňů a sníh při
té třeskuté zimě padal suchý jako písek
a bylo ho všude 80100 cm vysoko. Pod
tou sněhovou vrstvou byl zde na
rybníku ještě led 80 cm silný. Ve
studních bylo velice málo vody.
Pomrzlo zvěře
a ptactva na
80 % a veliké množství stromů
ovocných i jiných. Největší mrazy byly
v údolích, menší na výšinách. České
včely v dobrých úlech přezimovaly
dobře. Rovněž dobře přezimovalo
zimní osení a jetel, dík silné vrstvě
sněhu. Ovocné stromy byly ve Skále
zničené na 80%, třešně úplně, obstála
jen některá hrušeň a švestka a některé
jabloně na vyšším stanovišti. V lesích
velkostatku pomrzlo mnoho buků
a jedlí, též javory a jiné. Půda pod

sněhem byla též hluboko promrzlá
a sníh scházel na jaře velice pomalu.
Voda ze sněhu nebyla skoro žádná a na
poli se začalo pracovat až 20.dubna. Do
polovice května byla všecka polní práce
hotová a pak bylo pohodlné počasí, žně
byly v čase obyčejném a všecka polní
úroda byla velice pěkná, zvláště veliká
úroda bramborů. Všecky plodiny byly
laciné. Žito stálo 100 Kč, oves 90 Kč,
brambory 1416 za 1 q a všecko ostatní
bylo za poloviční cenu proti dříve.
Tu zimu zde teklo potokem několik
týdnů jen asi 58 vteřinových litrů vody
a ve mlýnech nemohli dlouhou dobu
pracovat. Podobné mrazy nebyly již od
roku 1785. Bylo provedeno sčítání
zmrzlých ovocných stromů následkem
krutých mrazů r. 1929. Jabloní zmrzlo
414 (zůstalo 158), hrušní 104 (35),
třešní 155 (19), višní 14 (21), švestek
174 (59), slívrynglí 57 (7), vlašských
ořechů 4 (0), rybíz 4 (186), angrešt
8 (83). Zima 192930 byla mírná.
Rok 1930 byl velice suchý, vláha přišla
až koncem července. Úroda byla mimo

ovsa a otavy pěkná a bramborů bylo
mnoho. Žito stálo 80 Kč, oves 90 Kč,
brambory 10 Kč za 100 kg. Dne 26.října
přišlo silné sněžení, které dva dni trvalo.
Sníh byl vlhký a nadělal hlavně v lesích
hrozné polomy, jakých pamětníka není.
V lesích zdejšího velkostatku „Vorlovy
Přední a Zadní“ prý je přes třitisíce
krychlových metrů dříví nalámáno na
jehož zpracování zaměstnáno je
mnoho lidí po více měsíců. V jiných
místech republiky je to podobné.
Následkem sněhového polomu r. 1930
v lesích byl veliký nadbytek dříví
poraženého
a následkem toho
klesly ceny všeho dřeva až na 25%
ceny dřívější, neboť se dříví v lese
kazilo. Zima byla mírná
a ozimy
přezimovaly velice špatně. Žita se
sklidilo velice málo neboť osení
vyhynulo pod sněhem, jařiny trpěly
suchem a bylo málo slámy i zrna.
Dobytek se prodával za 13 Kč za 1 kg
živé váhy.

Nejvýznamější investiční akce realizované v roce 2017
 Vodovod Skála Leština :

2017 – Zahájena realizace, proinvestováno 4 891 192,90 Kč bez DPH tato částka pokryta
z dotace kraje Vysočina.
2018 – Dokončení stavby. Zbývající částka 2 108 222, Kč bude pokryta z rozpočtu obce .

 Odpadové sběrné místo : 2017 – Profinancována dotace na nákup vybavení, celkové náklady 841 192, , výše dotace
715 013, . Výstavba oplocení – 173 000,
 Opravy bytový dům čp. 62: 2017 – Dokončena sanace spodní stavby celkové náklady na realizaci 1 320 298, Kč
2018 – Výměna oken a dveří v obvodovém plášti budovy čp. 62
 Posílení vodních zdrojů :

2017  Proveden Hydrogeologický vrt za částku 397 610, Kč. Předpokládaná výše dotace ze
Státního fondu životního prostředí 284 480, Kč

 Vodovod Leština :

2017 – Výstavba vodovodního řadu pro novou lokalitu rodinných domů a přeložka části
veřejného osvětlení. Realizováno, celkem za 208 366, Kč

 Vodovod Věž :

2017 – Rekonstrukce a opravy vodovodních řádů v obci Věž. Realizováno celkem za 600 893,
Kč. Dotace z Kraje Vysočina 125 000, Kč
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Kompostéry
V
rámci
zkvalitnění
nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady
zvažuje obec podání žádosti o dotaci na
nákup domácích kompostérů pro
obyvatele našich obcí. V této fázi je
nutné zjistit zájem ze stran obyvatel.
Tento průzkum bude rozhodující pro
další postup. Žadatelem o dotaci
a samotný nákup kompostérů by
v případě přidělení dotace zajistila obec.
Kompostéry by pak byly v majetku obce
a k užívání do domácností budou
zapůjčeny zdarma na dobu 5 let resp.
po dobu určenou poskytovatelem
dotace. Po uplynutí této doby přejdou
kompostéry do vlastnictví dané
domácnosti.
Kompostér je ideální pomocník při

kompostování. V kompostéru můžete už
během jediné sezóny získat kvalitní
kompost. Bioodpad v něm nepáchne
a kompostér působí esteticky. Suroviny
vhodné do kompostu: zbytky rostlin,
plevele, květy, bramborové slupky, listí,
posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny,
hobliny, kuchyňský odpad (káva,
skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel),
zemina z květin, sláma a jiné sklizené
zbytky, popel ze dřeva. Svůj zájem o
kompostér můžete projevit nejpozději
do 25.4.2018 a to na webových
stránkách obce nebo přímo na Obecním
úřadě ve Věži.

Zhodnocení třídění odpadu v obci
Následující data hodnotí třídění odpadů
za rok 2017 a porovnávají s předešlým
rokem 2016. Uvedené hodnoty jsou
součtem veškerého odevzdaného
odpadu obce v jednotlivých kategoriích
odpadu za uplynulé roky. Jedná se o tyto
druhy odpadů – směsný komunální
odpad (dále jen SKO), papír, plasty, sklo
směsné, sklo čiré, bioodpad a kovy.
Hodnoty jsou uvedeny v procentech (%)
a tunách (t.).
V roce 2016 bylo odevzdáno SKO –
147,77t., papíru – 9,73t., plastů –
14,06t., směsného skla – 4,31t., čirého
skla – 5,99t., bioodpadu – 21,44t. a kovů
– 1,16t. Největší podíl odevzdaného

odpadu tvoří opět SKO
– 72%,
bioodpadu – 10%, plastů – 7%, papír –
5%, čiré sklo – 3%, barevné sklo – 2% a
kovy – 1%.
V roce 2017 bylo odevzdáno SKO –
159,15t., papíru – 8,70t., plastů –
18,84t., směsného skla – 5,60t., čirého
skla – 8,07t., bioodpadu – 30,18t. a kovů
– 3,84t. Největší podíl odevzdaného
odpadu tvoří opět SKO
– 68%,
bioodpadu – 13%, plastů – 8%, papír –
4%, čiré sklo – 3%, barevné sklo a kovy 
2%.
Děkujeme, že třídíte.

Objemné odpady
Kontejner na objemné odpady je celo
ročně umístěn na sběrném místě v obci
Věž. Odpad je do něho možné ukládat
po předchozí telefonické domluvě na
tel. 727851973 nebo 727851975. Kon
tejner již nebude umisťován po obcích.
Odpady není možné ukládat ani do kon
tejneru u hřbitova ve Skále, tato nádoba
slouží pouze pro hřbitovní odpad !!
Na sběrném místě ve Věži je možné
celoročně odevzdávat starý nábytek,

koberce, linolea, umyvadla, toalety,
Obecní listy

kuchyňské linky, elektrotechniku,
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje
a domácí chemikálie. Také kovy,
staré a nefunkční elektrické
spotřebiče, baterie nebo i biologicky
rozložitelný
odpad,
větve
pocházející především z údržby
zahrad.
Po domluvě je také možné, aby
zaměstnanci obce zajistili odvoz
tohoto odpadu přímo z Vaší
domácnosti.

Pálení čarodějnic na hřišti

TJ Věž pořádá 30. dubna Pálení
čarodějnic s programem pro děti.
Pálení čarodějnic proběhne na
fotbalovém hřišti ve Věži od 18:00.
Zapálení hlavního ohně bude okolo
20.00 hodiny. Pro děti bude připraven
program jako zdobení čarodějnických
perníčků, házení košťaty, projížďka
buginou, výroba čarodějnických
amuletů,
střelba
vzduchovkou,
opékání špekáčků. Čarodějnické
masky vítány! Občerstvení zajištěno!
Pro děti špekáček zdarma!

Pohádková Leština

Dne 16.6.2018 se u klubovny SDH na
návsi v Leštině uskuteční již 7.ročník
akce "Pohádková Leština". Začátek
ve 14:00 a očekávaný konec cca
v 18:00. Vyrazit na cestu můžete
kdykoliv během odpoledne. Poslední
děti budou vpuštěny na pohádkovou
trať v 17:00. Na děti čeká
dobrodružná
cesta
plná
pohádkových překvapení. Pro malé
výletníky bude připravena malá
svačinka . Těšíme se na Vás.

Kosmetička
Lenka Fejtová jezdí do Věže poslední
pátky v měsíci vždy od 13:00. Po
předchozí domluvě lze domluvit
i sobotní termín od 8:00 do 12:00.
Kde: v budově Obecního úřadu Věž
v čekárně lékaře. Objednávky na
telefonním čísle: 607 820 911.
Možnost
zakoupení
dárkových
poukazů.

Čistá vysočina

Akce Čistá Vysočina bude opět
probíhat v okolí našich obcí v termínu
od 10.4. do 22.4. Jako každý rok se
do akce zapojí místní spolky,
Myslivecké sdružení, dobrovolní
hasiči ze Skály, Leštiny, Věže, Český
svaz žen, Tělovýchovná jednota
a mnoho dalších dobrovolníků.
Pokud máte i Vy zájem se k této
úklidové akci připojit a napomoci tak k
našemu čistému okolí bez odpadků,
rádi Vás mezi sebou přivítáme.
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