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Asi nikomu neřeknu nic nového, když budu
konstatovat, že se všechno zdražuje. Jo ještě
starosta nás chce naštvat a tak nám to bude
připomínat. Nemám v úmyslu nikomu
přidělávat starosti, kterých máme tak jaktak
všichni dost. Rád bych se ale zamyslel nad
tím jak s tímto faktem naložit.
Mohu spolu s mnohými nadávat a lamentovat.
Pravda moc si tím nepomohu, ale třeba si
alespoň na chvilku ulevím.
Mohu také říci je to smutné, ale já musím také
platit vyšší ceny, tak ať se každý snaží, jak
umí. To ale nepovažuji za způsob uvažování,
který by byl někomu ke cti.
Potom už mi zbývá jediné. Přemýšlet o tom
jak se s tím vypořádat Jistě víte, že naše
bytovka na posádce využívá k vytápění jeden
z nejdražších zdrojů a to propanbutan.
Dovedete si představit, že ani tomuto zdroji se
nevyhne zdražení nebo spíš postupné
zdražování. A tudy vedly moje myšlenky.
Když jsem si položil otázku co s tím, našel
jsem i odpověď. Proč tedy netopíme něčím
jiným. Protože nejsem všehoznalý obrátil
jsem se i na ostatní členy zastupitelstva a
přemýšleli jsme společně. Čím můžeme topit
a jak to udělat abychom nemuseli stavět
novou kotelnu, zatěžovat obecní rozpočet a
trpělivost občanů rozsáhlými stavebními
úpravami. Jde to vůbec?
Jde to! Naším řešením budou dvě tepelná
čerpadla. Ta nám umožní udržet ceny tepla a

teplé vody na přijatelné úrovni. Neobejde se
to samozřejmě bez některých dalších kroků,
které by mohli z počátku někteří vnímat
nepříznivě. Ale věřte mi. Čas vás přesvědčí o
správnosti našeho současného rozhodnutí.
Ještě jedna velká změna čeká nás všechny a
můžeme ji také přičíst na účet zdražování a s
tím spojených finančních reforem. Ať se nám
to líbí nebo ne Květná ztratí vlakové spojení.
Ne, že by zde vlaky přestaly jezdit, ale
nebudou zde zastavovat. Přesto, že se tento
postup nelíbí ani mně, není v silách mých ani
nikoho jiného na tom něco změnit. Opět mi
zbylo pouze hledat, jak z toho vyjít z co
nejmenším dopadem na občany. A znovu se
nabízely dvě možnosti.
Vše odmítnu, protože takovou změnu nebudu
podporovat, a zavřu si tím cestu k dalšímu
možnému jednání o budoucí dopravní situaci.
Nebo budu se změnou souhlasit, a to i za
cenu, že si mnozí budou myslet, že jsem je
hodil přes palubu, ale za podmínek o kterých
budeme jednat.
Jelikož mi opravdu není lhostejné jaká bude
možnost někam se z Květné dostat a zase se
vrátit, zvolil jsem variantu, která mi prostor
k vyjednávání dává. Proto vám neslibuji
zázrak, změna bude. Ale udělám, co bude
možné, aby se tato změna dotkla Květné co
nejméně.
Váš starosta Škvarosta

Redakční rada Haló Květná spolu s obecním
zastupitelstvem přejí všem občanům Květné
krásnou dovolenou a dětem prázdniny plné
pohody a dobrodružství.

Obecní úřad Květná, úřední hodiny Po 8-17, St 8-14, obec@kvetna.cz, www.kvetna.cz

SLET ČARODĚJNIC – 30. DUBNA
Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna proběhl na květenském
ranči tradiční slet čarodějnic. Malí čarodějové a
čarodějky měli možnost získat body celkem na
šesti stanovištích, kde plnili úkoly hodné velkých
mágů: přelézání přes překážku, trefování
kohouta poslepu, točení kolem kolíku
s následným hodem míčkem na cíl, skládání
rozstříhané čarodějky, hmatový test a také
výrobu čarodějky z plyšových drátků. Bohužel
dalšímu soutěžení a pálení hranice zabránil
vydatný déšť, před kterým nás neuchránila žádná
kouzla. Za přípravu hranice, úpravu areálu a
občerstvení pro děti děkuji za všechny SDH
Květná.
Pálení hranice se nakonec přesunulo až na dětský
den, kdy se situace s počasím sice opakovala, ale
až v závěru akce, kdy příval krup zajistil hladké
uhašení ohně.
Zdeňka Mojdlová

Malí čarodějové a čarodějka

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU – KVĚTNÁ – 21.ČERVNA 2011

Nástup družstev

Okrsková soutěž družstev SDH se již tradičně uskutečnila v letním areálu v Květné
a jak se již stalo dobrým zvykem, opět k
plné spokojenosti všech 9-ti zúčastněných
družstev i rozhodčích a přítomných okrskových funkcionářů.
Trochu obav bylo z počasí, to ale vydrželo
a soutěž se tak mohla uskutečnit v plném
plánovaném rozsahu, i s letošní novinkou,
kdy každé družstvo mělo dva pokusy na
útok.
A tady jsou konečné výsledky po všech
disciplinách, tedy štafetě, jednotlivcích a
útoku:
1. Široký důl A
celkem 3 body
2. Široký důl B
celkem 7 bodů
3. Lubná
celkem 9 bodů
4. Pomezí
celkem 11 bodů
5. Polička
celkem 15 bodů
6. Střítež
celkem 18 bodů
7. Lezník
celkem 23 bodů
8. Sebranice
celkem 24 bodů
9. Květná
celkem 24 bodů
O pořadí mezi Sebranicemi a Květnou,
kdy oba SDH měly stejný počet bodů,
rozhodlo lepší pořadí v útoku.
Soutěže žen se zúčastnilo pouze jediné
družstvo z Poličky.

Vítězné SDH Široký důl A

POZVÁNKA

Radek Hajský zve všechny, kterým se dostane do ruky letní číslo
Haló Květná na IX.ročník Květnáfestu, který se uskuteční na
Květenském ranči dne 23. července od 20,00 hodin.
Budou hrát kapely Respekt Rock z Trpína a již každoroční účastník
Stopangin.
Doufejme, že nám tentokrát bude na rozdíl od loňského ročníku přát
počasí.

POHÁDKOVÝ LES- 5.6.2011
Na dětský den u nás v Květné se vždycky těším.
Pořádá se cesta přírodou, kde se plní různé úkoly. Pátého června jsme šli pohádkovou cestou.
Zápis se konal v altánku u hospody. První úkol
jsme plnili u dvou vodníků. Nosili jsme vodu
hrníčkem do sklenic. Pak jsme pomáhali Ferdovi
vozit krabice. Včelí medvídci nám dávali určovat
květiny. Úkol to byl docela těžký. V lese nás čekaly dvě čarodějnice, jejich úkol mě moc bavil.
Hajnému Robátkovi jsme pomáhali chytat srnce.
U Rumcajse a Manky jsme lezli po žebříku pro
Cipískovu lžičku. Krakonoš měl pro nás úkol na
paměť. U Emanuela a Makové panenky jsme se
pěkně proběhli. Na devátém stanovišti čekali kosí
bratři. Se zakrytýma očima jsme hledali míče.
Nejveselejší bylo pomáhat Bobovi a Bobkovi
naházet do klobouku jídlo.
S Machem a Šebestovou jsme skládali postavičky. Křemílek a Vochomůrka potřebovali zašít
gatě. Pohádková cesta končila na hřišti. Obdrželi
jsme hodnocení, diplom a odměny. Všechno se
mi líbilo, bylo to krásné, veselé, zajímavé, prostě
báječné!

Seznam stanovišť a moje nej:
1. Vodníci – nejlepší maska
2. Ferda mravenec, Beruška a brouk Pytlík
-lehké a zábavné
3. Včelí medvídci
4. Malá čarodějnice – nejvíc bavilo
5. Hajný Robátko
6. Rumcajs a Manka
7. Krakonoš a Anče
8. Motýl Emanuel a Maková panenka
- nejtěžší
9. Kosí bratři
10. Bob a Bobek – nejveselejší
11. Mach a Šebestová
12. Křemílek a Vochomůrka
Pro květenský časopis napsal David Rudolecký,
žák 3. třídy základní školy

Ráda bych za všechny děti i dospělé
zúčastněné poděkovala všem postavičkám
na jednotlivých stanovištích, za jejich
ochotu, bojové nasazení a výdrž, neboť jim
„rukama prošlo“ na 93 dětí. Na startu
děti neúnavně vítal Večerníček s paní
televizní hlasatelkou a pak se již děti
vydaly na Pohádkovou cestu dlouhou
přibližně 2 km (po dlouhé době opět
nezkrácenou), kde potkaly na 12
stanovištích postavičky z pohádek. Cestou
všichni obdrželi pitíčko a oplatek pro
dočerpání energie.
Další velké poděkování patří sponzorům
akce, kteří mne letos opravdu mile
překvapili. Jako loni, tak i letos vybíral
pan Ligas dobrovolný příspěvek od našich
spoluobčanů z posádky na odměny pro
děti. Letos se podařilo vybrat 1200 Kč a
další sponzorský dar 1000 Kč nám
domluvila
sl.
Buřvalová
v lékárně
v Poličce. Nemálo přidal i pan Ligas a za
tyto vybrané peníze zakoupil sladkosti do
balíčku pro děti. Navíc jsem od pana
Ligase obdržela asi 3 velké krabice puzzle,
omalovánek, pexes a spoustu dalších
drobností, co kdo přinesl. Bohužel,
z časových důvodů (sobota dopoledne, kdy
jsme cestu chystali) a nepochopení z mé
strany došlo k tomu, že jsme dětem
nerozdali puzzle, které pan Ligas tak
usilovně na poslední chvíli sháněl. Puzzle
byla nakonec rozdělena pro mateřskou a
základní školu. Již jsme se domluvili, že
ostatní dárečky budou dětem rozdány na
dalších akcích.
Dále chci poděkovat členům SDH, kteří
se starali o občerstvení pro děti i dospělé
během celé akce, Obci Květná za
„sponzorování“ občerstvení pro děti a
drobné ceny.
Překvapením nejen pro mne bylo
vystoupení paní Machové v dobových

kostýmech se svými bělouši. Poté měly děti
možnost si na koních zajezdit.
No a na závěr největší dík patří
organizátorům celé akce – p. Martině
Holanové za přípravu celé akce, jakož i za
účast na stanovišti, p. Rubínové a
Stodolové za chystání kostýmů a všeho
potřebného, paní Janě Paukové za pečení
výborných věnečků a p. Korbelovi a
Fuchsovi za sobotní přípravu stanovišť a
vysekání celé trasy.

Zdeňka Mojdlová

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve čtvrtek 26.5.2011 proběhl v naší školce zápis dětí na nový školní rok 2011/2012. Ačkoliv
jsme měli zpočátku obavy, přišlo k zápisu dětí akorát. Nemuseli jsme nikoho odmítnout a
zároveň jsme rádi, že jsme třídu opět naplnili. Věříme, že se novým dětem bude ve školce
líbit, že si najdou nové kamarády a společně vytvoří klidný a přátelský kolektiv kamarádů.
Milí rodiče, milé děti, v září se na vás těšíme!

Děkujeme vedení obce a panu starostovi Škvařilovi za nové herní prvky na zahradu MŠ.
Děti a kolektiv MŠ
KRAJ SJEDNOTIL POSKYTOVÁNÍ POHOTOVOSTI
Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od 1.
května sjednotil. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli slouží na
pohotovosti jen o víkendu. Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve
všední dny by měli využívat služeb svého praktického lékaře a v případě ohrožení života
volat záchrannou službu.
Ordinační doby LSPP pro dospělé
pátek
Pardubická
krajská
nemocnice, a.s.

14.00 - 22.00

sobota+neděle+svátky

umístění

poznámka

10.00 - 22.00

Erno Košťála 1014, Pardubice

slouží se i ve všední
dny, službu zajišťuje
Pardubická lékařská
pohotovost s.r.o.

Svitavská
nemocnice, a.s.

18.00 - 21.00

9.00 - 17.00

LSPP sídlí v budově
polikliniky naproti nemocnici.
Adresa: Kollárova 2070/22,
Svitavy

Chrudimská
nemocnice, a.s.

16.00 - 20.00

8.00 - 17.00

v areálu nemocnice, v budově
ředitelství

8.00 - 13.00

v areálu nemocnice, v budově
ředitelství

9.00 - 18. 00

v areálu nemocnice, v přízemí
neurologického pavilónu

Litomyšlská
nemocnice, a.s.
Orlickoústecká
nemocnice, a.s.

17.00 - 21.00

v pátek se neslouží

STALO SE
V minulém čísle časopisu jsme kritizovali stav
provizorního zakrytí dvou ze třech nádrží pro
kořenovou čističku a varovali rodiče před možným nebezpečím pro jejich děti. Dnes s radostí
můžeme konstatovat, že skruže nádrží jsou již
zakryty betonovými segmenty a tudíž žádné
nebezpečí zde dětem nehrozí. Dík patří všem,
kteří se zasloužili o nápravu.

Protože budou v obci provozovat chov koní,
budeme snad jejich umění vídat častěji.

ZAUJALO MNE….

Takový je pohled na nádrže dnes
Hodně kritiky občanů se dotýká v poslední době
také Domu na půl cesty, tedy nikoliv těch, kteří
zde žijí nebo pracují, ale jeho zvířecích obyvatel.
Lidem vadí především hlučné hýkání oslíků, ale
hlavně časté úniky koz, které pak, jak je jejich
přirozenost, spořádají vše zelené, co jim přijde
na jejich výletech do cesty.
Po pravdě řečeno, hýkání oslů mi osobně vůbec
nevadí, myslím si, že to nakonec k venkovu patří
tak jako bučení krav, mečení ovcí či časně ranní
kokrhání kohoutů a i pronikavý štěkot psů. Jiná
věc jsou ovšem výlety koz přes dosti vágní, všelijak flikované ploty. Rozhodně nikoho nepotěší
okousaná zelenina, okrasné keříky nebo i
muškáty.
Lidé si s tím dají dost práce a ta přijde zbytečně
vniveč.
Neoficielně jsem se dozvěděl, že snad jsou již
objednány nějaké elektrické ohradníky, bůh suď,
zda to bude stačit.
Třeba již v příštím čísle potěšíme čtenáře stejně
dobrou zprávou, jako u výše zmíněných poklopů
na nádržích.
Při příležitosti Dne dětí na květenském ranči se
představili Machovi z Janova s pěkným
programem v dobových kostýmech na koních.

Tak krteček se na palubě Endeavour do kosmu
dostal, i když o několik dní později, než původně
měl. 1. června večer přistál na letišti Edwards v
Kalifornii a byl tak součástí předposledního letu
v historii raketoplánů vůbec. Koncem června má
k vůbec poslednímu letu odstartovat raketoplán
Atlantis.
Slováci si poprvé v historii samostatného státu
užili pořádání MS v ledním hokeji, moc radosti
jim ale jejich hvězdy minulosti neudělaly. Zato
my jsme se radovali z bronzu a především pěkné
hry našich, i když jsme jistě všichni očekávali po
výkonech ve skupině a play off zlato.
V Kanadě se konalo MS v dřevorubeckém
sportu. Jakýsi Jason Wynyard z Nového Zélandu
sekerou přepůlil v průměru 30-ti centimetrový
kmen buku za 12 sec. Je to borec.
U státních maturit letos propadlo 27 tisíc
studentů, což je 19,5% a celkem 10,9% se k maturitám vůbec nedostalo. Asi není něco s novým
systémem maturit v pořádku, tak hloupý národ
zase snad nejsme.
V prosinci budou v Moravské galerii v Brně
vystaveny 3 originály kreseb Leonarda da Vinci
zapůjčené přímo královnou Alžbětou II.Odhadní
cena těchto kreseb činí 266 mil.Kč a galerie je
musí pojistit na 3 mil.Kč.
A ještě něco z kultury – rozhodně stojí za to
zhlédnout nový film Lidice, který měl v červnu
premiéru.
ph

TURNAJ V NOHEJBALU

VÍTĚZSTVÍ KVĚTNÉ VE VELKÉ
CHUCHLI

Další, už sedmý ročník pravidelného turnaje
v nohejbalu se konal v sobotu 18. června na
květenském ranči za účasti devíti družstev nejen
z Květné, ale i z Vendolí, Chmelíku a Jedlové.
Tříčlenná družstva hrála systémem každý
s každým, tedy systémem naprosto
spravedlivým, a celkem se tedy muselo odehrát
36 zápasů, každý na 2 sety, což bylo dost
náročné na čas, ale vše se i přes nepřízeň počasí
v odpoledních hodinách v pohodě zvládlo.
K organizaci turnaje nebyly žádné připomínky,
vše proběhlo hladce a bez protestů, také veškeré
občerstvení bylo na úrovni a největší oblibě jak u
soutěžících, tak i návštěvníků se těšily opékané
kýty. Turnaj se konal v režii rodiny Mojdlů, kteří
zajistili jednak hodnotnou účast, ale též množství
pěkných cen, takže se dostalo na všechny soutě –
žící. Poděkování pořadatelů patří hlavně
sponzorům, a to SDH Květná a Obci Květná a
také všem, kteří s organizací i občerstvením
pomohli.
A tady jsou výsledky:
1. Qětnam / P.Mojdl ml., F.Polák, P.Šplíchal/
2. STS Chvojkovice Brod
3. Havran Chmelík
4. I. NK Vendolí
5. Plešouni
6. MVM
7. Rumíci (za ty hrála jediná dámská účastnice!!)
8. Kokšíci
9. Odboráři

Trošku náhodou jsem se dozvěděl o krásném
úspěchu našeho občana pana Ivana Coufala na
klusáckých dostizích 18. června na pražském
závodišti ve Velké Chuchli.
Ten tam se svým hnědákem Generálem vyhrál
Velkou cenu JS Konsorcium, Memoriál Václava
Dohatského pro 4leté koně na 1670 m v čase
02:07,81 při výroku rozhodčích „ velmi lehce o 7
délek“.
Našel jsem si výsledky a komentáře na Českém
klusáckém serveru a dle něj to bylo nečekané
vítězství, kdy dlouho vedoucí favoritka Walentine byly v cílové rovince předstižena finišujícím
Generálem v sulce s Ivanem Coufalem v novém
osobním rekordu na 1km – 01:16,5.
Panu Coufalovi děkujeme za reprezentaci
Květné a gratulujeme a přejeme další úspěchy.
Pro ty, kteří moc dostihovému sportu neholdují,
tak jen na vysvětlení. Při klusáckých dostizích
kůň táhne dvoukolový vozík, tzv. sulku o váze
15kg, na které rozkročmo s nohama v třmenech
sedí jezdec. Dostihy jsou vypisovány na 1100 až
2400 m a koně dosahují rychlosti až 50km/hod.
Bohužel jsem nesehnal pro nedostatek času
žádnou fotografii pana Coufala, tak alespoň pro
ilustraci přikládám fotografii, jak takový kůň se
zápřahem v sulce vypadá.
Pokusím se do příštího čísla nějakou fotku pana
Coufala s jeho koněm sehnat a třeba pro náš časopis poskytne i rozhovor, kde nám přiblíží něco
více o tomto sportu a koních jeho Stáje Květná.
A možná budeme moci i informovat o dalších
nových úspěších.
Ph

Tradiční dovednostní soutěž v pití půllitru piva
na čas vyhrál Ráďa z družstva I. NK Vendolí
v čase 4,62 s.

Vítězné družstvo Qětnam

EKO KOUTEK
Díky Recyklohraní ušetřila naše škola
životnímu prostředí řadu surovin
Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní
dozvídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají
možnost přímo třídit drobné vysloužilé
spotřebiče. Škola loni předala k recyklaci také
staré televize a monitory. Nyní můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy,
primárních surovin a vody jsme díky tomu
ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla
analýza neziskové společnosti ASEKOL, která
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci žáky
vytříděných elektrozařízení v rámci projektu
Recyklohraní.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za
čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu
ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo
zabrání vzniku odpadní vody z deseti
sprchování.
Z certifikátu Enviromentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy
(a přispěli nám také spoluobčané Květné)
v loňském roce vytřídili 19 televizí a 10
monitorů. Tím jsme uspořili 4 kWh elektřiny,
86 litrů ropy, 21 730 litrů vody a 196 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 1 tunu CO2 ekv. a
produkci nebezpečných odpadů o 5 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na
televize a monitory, přínos pro životní prostředí
představuje recyklace všech ostatních druhů
starých spotřebičů. Dík si tak zaslouží všichni,
kteří elektrospotřebiče nevyhazují do směsného
odpadu nebo dokonce do přírody, ale nosí je do
školy nebo sběrného dvora.
Sběrem baterií, drobných elektrozařízení a také
plněním různých ekoúkolů, žáci získávají body,
za které si pak mohou vybrat v internetovém
obchůdku odměny. Nám se konečně podařilo
nastřádat dostatek i na stolní fotbal, který je
dětmi využíván ve školní družině i o
přestávkách.
Zdeňka Mojdlová

PÁR SLAVNÝCH VÝROKŮ NAŠICH
ŽÁČKŮ
 „Babička paví oko“ (babočka paví oko)
(R.Š.)
 „Chlebárna“ (pekárna, M.Š.)
 „Tatínek říkal, že dřív měli všechno
černobílé…“(M.Š.)
 „Skupenství vody je buď tuhé nebo
mokré“ (M.Š.)
 „Vobr evropský“ (bobr evropský)
 „Obrázky na tabuli přiděláváme
magnetofony“ (magnety)
 „Na drátech elektrického vedení se
shromažďovali /doplň/ -elektrikáři, aby
se vydali na dalekou cestu na jih.“
 Povolání – práce se dřevem – „klepař“
(tesař)
 Obchod s masem – „masárna“ (masna)
 Listy dělíme na jednoduché a složité
(složené).
 Osika je osekaná tráva.
 Hrad je udržovaný nebo kamenný.
 Nekvetoucí rostliny se rozmnožují
„výpady“ (výtrusy).
 Zraněný pocítil velkou /doplň/…pistol.
(bolest)
 Přímky, které se protínají se nazývají
/doplň/ křivoběžky. (různoběžky)
 „Někteří rodiče děti i amputují“
(adoptují).
 Podstatná jména jsou /definuj/: strašně
jednoduchá.
 O Vánocích jedeme lyžovat do
„Rušných hor“ (L. M.)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané své významné
životní jubileum

Mach Ludvík
Koubková Elena

60 let
60 let

z čp. 97
z čp. 124

Bukáčková Marie

65 let

z čp. 9

Cajzlová Libuše

75 let

z čp. 14

Brázdová Anežka

85 let

z čp. 15

Všem výše jmenovaným jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a životního
optimismu.
**************

Dne 13.4.2011 se Nikole Navrátilové, Květná č.p. 92, narodil syn Tadeáš.
Chlapečkovi i jeho mamince přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
**************

Dne 1. června 2011 zemřel pan Květoslav Hajský ve věku nedožitých 87 let.
Dne 5. června 2011 zemřel pan Miroslav Hladký ve věku 63 let.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Na obecním úřadě vybíráme poplatek z komunálního odpadu za druhé pololetí roku 2011.
Termíny odvozu pytlovaného sběru plastů se uskuteční v těchto dnech: 2.8., 4.10. 6.12.
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Levný laserový tisk

