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Slovo starosty 

 
Vážení spoluobčané, čtenáři, 
 
příjemné léto je za námi a právě 
prožíváme barevný podzim.  
 Co nás ještě čeká do konce 
letošního roku? 
 
- Začneme občanům rozdávat žluté a 
modré „popelnice“ na plasty a papír. 
 
- Obecní úřad přestěhujeme do 
nových prostor v KD. Vstup bude od 
dětského hřiště. 
 
- Pro každou domácnost budeme mít 
připravený nástěnný kalendář na rok 
2022 plný leteckých fotografií naší 
krásné obce. 

Ing. Zdeněk Nekula 
starosta obce 

 

_________________ 

Posvícení 2021 

 
I tento rok se v naší obci 
podařilo uspořádat tradiční 
posvícení, k jeho zdaru 
přispělo  pěkné počasí, i když s 
jednou malou přeháňkou. Vše 
se podařilo včas připravit za 
velkého úsilí stárka Ivoše 
Balíka a stárkové Marie 
Vyklické.  
 Ve čtvrtek 16. 9. jeli 
mládenci na šibiku za 
traktorem pana Petra Votavy 
do lesa pro máju, kterou zde 
uřízl pan Zdeněk Daberger. Po 
příjezdu na náves, ještě ten 
den, čistili strom od kůry, aby 
jej stihli připravit na páteční 
stavění pomocí jeřábu.  
 V pátek před 
polednem přijel pan Štefka 
s jeřábem a připravenou máju 
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s chlapy postavil. Tu pečlivě 
nazdobila zavádějící mládež, spolu s 
břízkami, kterými pak ozdobili náves 
i příjezdové komunikace směřující do 
obce. Také se podíleli na postavení 

stanů, párty stanů a roznosu pivních 
setů pro návštěvníky.  
 V sobotu dopoledne zvala 
chasa občany z vesnice spolu s 
kapelou Galánka na odpolední i 
večerní program. Spolu s Galánkou, 
která též hrála při bohoslužbě i 
odpoledne na návsi, vyšli mladí ráno 
od kostela. Otec Jindřich Čoupek 
udělil mládeži požehnání a tato 
následně navštívila každé stavení v 
obci.  
Pro návštěvníky, kteří si nenechali 
ujít odpolední program pod májou, 
připravila zavádějící mládež společný 
taneček. Nechyběly ani atrakce pro 
děti, cukrová vata od pana Nového, 
chutné občerstvení od pana 
Meduny, výborný burčák a víno od 
pana Leoše Musila. Návštěvnost při 
zavádění byla hojná, stejně tak i při 
večerní zábavě, která se letos 
uskutečnila uvnitř kulturního domu s 
hudební skupinou HABAKUK. 
 Velké poděkování patří 
obsluhujícím v baru, kteří čepovali 
pivo a limonádu celé odpoledne i 
večer při zábavě: Janu Navrkalovi a 
Anně Kononěnkové. Také paní Janě 
Nezvalové za prodej vstupenek při 
večerní zábavě. Všem, kteří pomohli 
s konáním posvícení a stali se tak 

sponzory této tradiční události v naší 
obci, děkujeme: 
panu Václavu Štefkovi, Petru 
Votavovi, Zdeňku Dabergerovi, 
Jiřímu Polickému st., Janu Worbisovi, 

též obecním zaměstnancům: Tomáši 
Kunertovi, Jiřímu Moltašovi, Marcele 
Zimmermannové, Jarce Bauchové a 
veškeré zavádějící mládeži. 

                                                                                                
Pavel Worbis  

místostarosta obce 
 

____________________ 

Mateřská škola 

 
Prázdniny utekly jako voda a začal 
nový školní rok. Školní rok začal i 
příchodem nových dětí, které se 
dobře začlenily do kolektivu. 
Zapsaných dětí je celkem 22. 
 Zaměstnanci mateřské školy 
nejsou zatím v plném obsazení, 
protože ředitelka Eva Kocmánková 
z funkce odstoupila k 1. 7. 2021. 
 Obecní úřad dočasně pověřil 
vedením učitelku Marii Horákovou. 
Nová ředitelka bude jmenovaná po 
konkurzu, který proběhne začátkem 
října. 
 Hlavním cílem všech učitelek 
bude, aby děti rády chodily do školky 
a aby byly dobře připravené na 
školu. 

Marie Horáková 
pověřená vedením MŠ 

____________________ 

Nová ředitelka MŠ 

 
Na základě vyhlášeného konkurzu na 
pozici ředitelky MŠ Těšetice vybírala 
novou ředitelku výběrová komise 
složená ze zástupců České školní 
inspekce (3), odboru školství 
Jihomoravského kraje (1), obce 
Těšetice (2), MŠ Těšetice (1) a MŠ 
Prosiměřice (1). Ze všech uchazeček 
byla vybrána jako nejlepší paní Bc. 
Zuzana Bastlová.  
 Nová paní ředitelka 
nastupuje do MŠ Těšetice dne 
11.10.2021. 
 Blahopřejeme ke jmenování 
do funkce a přejeme hodně úspěchů, 
pohodu i klid při práci s dětmi.  
 Děkujeme také paní učitelce 
Marii Horákové za vedení MŠ od 2.7. 
do 10.10.2021. 

ZN 
 

____________________ 

Jubilanti 
 
Od července jsme popřáli vše 
nejlepší, hodně zdraví a životního 
elánu k výročí narození těmto 
spoluobčanům:  
 
Miloši Rožnovskému 
Martě Vojtěchové 
Miroslavu Nekulovi 
Jaroslavu Bartoňkovi 
Jaroslavě Šimákové 
Pavlu Masarovičovi  
 

PW 
 

____________________ 

Plánované kulturní 

a společenské 

akce 
 
22. 10. v 18 hodin dýňová stezka ve 
sklepní uličce 
 
27. 11. rozsvěcení vánočního 
stromu na návsi v 17 hodin 
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3. 12. čertovský rej na hřišti ve 
sportovním areálu 
 
27. 12. vánoční koncert v kostele v 
Těšeticích v 18 hodin 
 
31. 12. silvestrovská zábava v 
kulturním domě v Těšeticích 
 

PW 
 

____________________ 

Plánované akce 

na začátek 

příštího roku 2022 
 
22. 1. 2022 ve 20 hodin obecní ples v 
sále kulturního domu v Těšeticích 
 
19. 2. 2022 dětský karneval v sále 
kulturního domu v Těšeticích 
 
26. 2. 2022 masopustní rej masek s 
večerní zábavou v kulturním domě v 
Těšeticích  

PW 
 

____________________ 

SVOZ 

NEBEZPEČNOÉHO 

ODPADU 
 
16. 10. 2021 od 9 do 10 hodin se 
uskuteční svoz nebezpečného 
odpadu na parkovišti před 
kulturním domem.  
 Občané mohou přinést 

například plechovky od barev, staré 
pneumatiky, baterie, elektro-
přístroje atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
PW 

____________________ 

Odvoz 

velkoobjemového 

odpadu – podzim 

2021 

 

Od pátku 5.11. do neděle 7.11. 
budou na náves před mateřskou 
školku přistaveny kontejnery na 
velkoobjemový odpad.  
 Občané Těšetic do nich 
mohou opět svážet věci, které 
není možno třídit do nádob na 
odpady rozmístěné po obci. 
Například nábytek (pokud možno 
rozložený) matrace, rámy oken 
atp. 

PW 
 

____________________ 

Sběr použitých 

kuchyňských 

olejů a tuků 

 
Od roku 2020 je i v naší obci nádoba 
ke sběru použitých kuchyňských 
olejů a tuků. Nachází se vedle 
kontejnerů na papír a plast naproti 
obecnímu úřadu. V nejbližší době 
bude další nádoba pro sběr 
použitých kuchyňských olejů a tuků 
přidána na sběrné místo u hasičky.  

 
PW 

 

____________________ 

Co možná nevíte 

o našem kostele 
 
Nepřehlédnutelnou dominantou 
naší vesnice je kostel Nejsvětější 
trojice. 
 Vnitřní prostor kostela je 
celkem bohatě vyzdoben sochami a 
obrazy. Většinu pozorný návštěvník 
nepřehlédne. Přesto bych vám chtěl 
představit dva nástěnné obrazy – 
fresky. 
    První je nástěnná malba na 
klenbě při vstupu do kněžiště. Jedná 
se o reprodukci obrazu Madonna 
della seggiola (Madona na židli - 
1514), od italského malíře a 
architekta Raffaela Santiho (1483 - 
1520). 
 Obraz byl namalován jako 
tondo – obraz kruhového tvaru. 
Představuje Madonu s dítětem a 
malým Janem Křtitelem. Matka Boží 
je zobrazena v římském šatu té doby 
a sedí na bohatě zdobené židli. 
Pohled Madony i Ježíška je upřen na 
diváka, zatím co pohled Jana Křtitele 
je zaměřen na Matku Boží. Jan Křtitel 
je zobrazen se svým atributem – 
křížem. 
 Raffael byl ve své době 
pokládán za jednoho z nejlepších 
umělců malující portréty. Přestože 
zmiňovaný obraz nepatří mezi 
vrcholná díla, rukopis nejlepšího 
portrétisty nezapře. 
   Druhý nástěnný obraz je 
umístěn na levé straně kněžiště a je 
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zde vyobrazena scéna, kterou 
popisuje Matoušovo evangelium:  
Když přišel Ježíš do Kafarnaa, 
přistoupil k němu (jeden) setník s 
prosbou: "Pane, můj služebník leží 
doma ochrnutý a hrozně se trápí." 
(Ježíš) mu řekl: "Přijdu a uzdravím 
ho." Setník však odpověděl: "Pane, 
nezasloužím si, abys vešel do mého 
domu. Ale řekni jen slovo a můj 
služebník bude uzdraven......" 
Setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi a jak jsi 
uvěřil, tak ať se ti stane." A služebník 
se v tu hodinu uzdravil.  
 Slova setníka - tehdejšího 
římského okupanta, vešla do mše 
svaté. Říkáme je před svatým 
příjímáním. 
 Na obraze kromě Ježíše a 
setníka, (velitele setniny, dnes 
bychom řekli roty) jsou také 
jeruzalémští starší. Některé výklady 
tuto scénu popisují jako spojení tří 
různých, běžně nespolupracujících 
skupin. 
 Ale když jde do tuhého, i tyto 
skupiny umí spolupracovat nebo se 
alespoň tolerovat.  
 Obrazů na výše uvedené 
téma je hodně, ale ten těšetický jsem 
nikde na internetu nenašel.  
 Neznámý autor možná 
vytvořil pro Těšetice originální dílo. 
 Náš kostel skrývá ještě jiné 
zajímavosti, o kterých třeba zase 
někdy příště. 
 

Vilém Jelen 
 

____________________ 

TJ Těšetice 

 
Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto 
Zpravodaje,  
 
 ve třetím čtvrtletním vydání 
těšetického informačního plátku 
v tomto roce Vám místní fotbalový 
klub shrne probíhající podzimní část 
sezony 2021/2022. 
 Stejně jako loni začala nová 
sezona po nedohrané podzimní 
části. Přípravu na letošní sezonu 
zahájili naši fotbalisté třemi 
přípravnými utkáními. K prvnímu 

jsme si zajeli zahrát 23. května 2021 
do Čejkovic (1:1 – psali jsme v 
minulém čísle Zpravodaje), 13. 
června 2021 jsme přivítali nově 
vzniklé mužstvo Lesonic, které jsme 
po brankách Černého, Macha, 
Komendy, Dúckého a Katolického 
přestříleli 5:4. O týden později jsme 
hráli ve Slupi, kde se za úmorného 
horka hrálo pouze 2x 40 minut a po 
dvou brankách v samotném závěru 
jsme prohráli 3:2. Naše góly dali 
Dúcký a Katolický. Pak přišla pauza a 
hráči se sešli až na tradiční Memorial 
Jaroslava Prokeše, letos již 16. 
ročník. Po třech letech se konečně 
podařilo počasí a déšť se nám 
tentokrát vyhnul. Turnaj vyhrál 
výběr Davida Vlka (Wolf Team), druzí 
byli naši TJ Těšetice, bronz bralo 
mužstvo z Prosiměřic a poslední TJ 
Bantice.  

 Před začátkem sezony byly 
domluveny ještě dvě přípravná 
utkání a obě jsme vyhráli 5:3. 

Nejprve jsme 1. srpna po brankách 
Katolického, Semotama, Kloudy, 
Dundy a Syrového porazili Skalici a o 
týden později jsme si stejný výsledek 
dovezli i z Rybníků, kde se dvakrát 
trefil Katolický a jednou Syrový, 
Voznický a Komenda. 
 Bohužel, tak jak se nám 
dařilo v přípravě, o to hůře se hrálo v 
mistrovských zápasech. Vzhledem k 
brzkému startu soutěží, již v první 
polovině srpna, kdy spousta hráčů 
vybírala dovolené, byl v našem 
mužstvu problém se skládáním 
mužstva a šanci tak dostali mladíci a 
nové tváře v našem týmu. Před 
sezonou se k týmu připojili: Bilka, P. 
Nováček ml., D. Moltaš, Kunert a 
Frühauf, tým se naopak nemůže 
spolehnout na oporu A. Trávníčka, 
který přerušil činnost. V prvním kole 
v Břežanech jsme s domácími drželi 

krok, zlomily nás až dvě slepené 
branky na začátku druhé půle, gól na 
3:0 padl do otevřené obrany v 
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poslední vteřině. Domácí zápas proti 
Jiřicím jsme prohráli 1:3, branku dal 
David Moltaš, třetí kolo v Čejkovicích 
bylo smolné. Vstřelili jsme pět 
branek (dvě ale bohužel do vlastní 
sítě), mnoho dalších šancí po celkové 
převaze bylo nevyužito a odjeli jsme 
s prohrou 5:3 (dvakrát se trefil 
Syrový, jednou Voborný). V 
následujícím kole jsme se s rezervou 
Jaroslavic rozešli bez branek a ve 
Valtrovicích jsme dostali lekci od 
vedoucího mužstva po výsledku 6:0. 
První výhra tak přišla až v šestém 
zápase po výsledku 3:1, když se o 
branky postarali Vyklický, Syrový a 
Komenda. To byl poslední odehraný 
zápas před uzávěrkou  
Více zpráv o týmu, souhrny utkání 
mužů a další informace si můžete 
přečíst na našem webu 
www.tjtesetice.cz nebo na 
facebooku 
www.facebook.com/tj.tesetice . 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu 
těchto webových stránek stránek a 
hlavně na to, že nás 
podpoříte v posledních dvou 
domácích podzimních utkáních. 
                               

VT 

____________________ 

Přednáška o 

archeologickém 

výzkumu 

v Těšeticích - 

Kyjovicích 

 
Ve středu 15. 9. v 18 hodin v sále 
kulturního domu se uskutečnila 
přednáška o archeologickém 
výzkumu lokality Těšetice Kyjovice 
ve světle nejnovějších poznatků.  
 
 Přednášel Mgr. Peter Tóth 
PhD. I když mnozí starousedlíci znají 
vykopávky z dob svého mládí velmi 
dobře, tak i pro ně byla jistě 
přednáška pana Tótha velmi 
zajímavá a přínosná.  
 
 Z dataprojektoru promítal 
snímky a mapy těšetické 
archeologické oblasti a možné další 
místa archeologických výzkumů. 
Obzvlášť zajímavá byla část 
přednášky, kdy pan Tóth mluvil a 
ukazoval obrázky o neolitickém 
rondelu – pravěkém sídlištním 

areálu.  
Po přednášce 
byla prohlídka 

nejnovějších 
archeologických 

nálezů. Při té 
příležitosti se 

návštěvníci přednášky ptali na 
vystavené předměty, přístroje, ale i 
na jednotlivé zajímavosti 
z přednášky. 

 
PW 

 

____________________ 
 

 
Nabídka služeb obce 

 

JÍDELNA 
 

 
Obědy  
> 75,- Kč (v Těšeticích)  
> cena v jiných obcích za příplatek 
(dle vzdálenosti rozvozu)  
+ příplatek 5,- Kč za individuální 
rozvoz (při složení 3 a více obědů bez 
tohoto příplatku) 
 

Strávníkům nabízíme pohodlné a 
bezstarostné placení obědů formou 

souhlasu s inkasem. 
 

Vyžádejte si více informací u 
kuchařek! 

 
Dále nabízíme pro občany a 
organizace přípravu jídel na rodinné 
oslavy, svatby atd., za příznivé ceny.  
Více informací na www.tesetice.cz 
a tel. číslech:  
jídelna – 515 271 332  
obecní úřad – tel.: 515 271 110 
 

 

 

UBYTOVNA 
  

 
Ubytování  
cena dle pokojů 220,- Kč den/os.  
Za 2 a více nocí 200,- Kč den/os.  
 
správce – tel.: 731 556 984  
obecní úřad – tel.: 515 271 110 
 
 
 
 

http://www.tjtesetice.cz/
http://www.facebook.com/tj.tesetice
http://www.tesetice.cz/
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____________________ 

Hasiči Těšetice 

 
Začátkem září jsme s fotbalisty 
uskutečnili sběr železa a stále během 
roku svážíme od občanů vyřazené 
elektropřístroje.  
 Při konání posvícení jsme 
pomohli s přepravou pokácené máje 
z lesa na náves obce. 
 19. 9. jsme v poledne uctili 
minutou ticha před naší hasičskou 
zbrojnicí hasiče, kteří zahynuli 15. 9. 
při výbuchu domu v Koryčanech. 

 
PW 

 

____________________ 

Traktoriáda 

 
V sobotu 31. července 2021 se ve 
Sportovním areálu konal již 4. ročník 
Těšetického traktoru. Letošní akci, 
stejně jako loni, přálo počasí a svítilo 
sluníčko. Na přehlídku našich strojů 
si našlo cestu velké množství 
návštěvníků, kteří mnohdy dojeli až 
z několika desítek kilometrů 
vzdálených domovů. Obdivovat 
mohli necelé dvě desítky traktorů, 
samodělů, fréz a dalších strojů. Ke 
konci akce se v areálu  krátce 
mihnuly dva automatobily a jedna  

 
motorka americké výroby, jako 
náhodní jezdci. I když vystavovaných 
modelů nebylo tolik jako v roce 
předešlém, všichni příchozí si přišli 
na své. Všem návštěvníkům chceme 
tímto poděkovat, že se přišli podívat 
a podpořili naši akci, protože bez 
diváků by akce neměla tak výbornou 
atmosféru, jaká letos byla. Dále si 
zaslouží poděkování všichni 
pořadatelé, kteří Traktoriádu dlouho 
připravovali a také všichni 
dobrovolníci, kteří pomohli 
s občerstvením.  
 Velmi nás těší zájem 
spoluobčanů i přespolních, a proto i 
letos plánujeme Silvestrovskou 
vyjížďku, která se bude konat 31. 
prosince 2021 od 10:00 na parkovišti 
před kulturním domem v Těšeticích. 
Pokud to situace dovolí, tak se 
můžete těšit i na prvomájovou jízdu 
traktorů. 

Václav Tkadlec 

____________________ 

XVI. ročník 

Memorialu 

Jaroslava Prokeše 

 
O letošní  sobotě 24. července 2021 
se v našem Sportovním areálu konal 
16. ročník Memorialu Jaroslava 
Prokeše. Letošního turnaje se 
zúčastnila mužstva TJ Těšetice, Wolf 
Team, TJ Bantice a TJ Sokol 
Prosiměřice B. Vítězem se stal výběr 
Davida Vlka, na druhém místě byla 
pořádající TJ Těšetice, bronzovou 
pozici obsadili prosiměřičtí a 
poslední byl tým TJ Bantice. Ceny a 
poháry předávala za OÚ Těšetice 
paní Jana Bezrouková s předsedou 
oddílu TJ Těšetice Liborem 
Katolickým a Václavem Tkadlecem. 
Kromě týmových cen obdržel 
pamětní dárek též nejlepší hráč 
turnaje/nejlepší střelec – Roman 
Kosec (Wolf Team), nejlepší brankář 
– Jan Helešic (Bantice), oba rozhodčí 
- Michal Chaloupka a Libor Balík + 
zvláštní poděkování obdržel Ivo Balík 
za organizaci a správu areálu a 
manželé Rožnovští za věrnost při 
fandění, jezdí pravidelně i na 
venkovní utkání. Občerstvení měla 
na starost  Adriana Vaculová a Josef 
Nováček (výčep), Eduard Klouda 
(bramboráky) a Josef Prokeš se 
Zdeňkem Dabergerem (uzená 
cigára). Víno věnoval pan Leoš Musil, 
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dřevo do udírny darovala paní 
Míková a akci finančně podpořila 
obec Těšetice. Všem výše 
jmenovaných děkujeme. Poděkování 
patří i těm, které jsme nejmenovali a 
na celé akci se podíleli. 

VT 
 

____________________ 

Dotace pro obec 

 
Obec Těšetice má schválené dvě 
dotace.  

 
 Jednu od Ministerstva 
životního prostředí ČR na výsadbu 
alejí a obnovu polních cest a druhou 
od Jihomoravského kraje na 
vybavení nového obecního úřadu. 
Obě dotace byly schváleny ve výši 
100 %. 

 
Děkujeme za podporu. 

ZN 
 

____________________ 

Hospoda ?! 
 
V současné době není v naší obci 
v provozu ani jedna hospoda. 
 Hospoda U Vlků byla 
uzavřena. Její poslední provozovatel 
projevil zájem a chtěl si pronajmout 
hospodu ve sportovním areálu. Proti 
tomuto záměru se negativně 
vymezili fotbalisté. Dlouhodobý 
pronájem hospody na hřišti by byl  
komplikací také pro řadu zájemců, 
kteří si tyto prostory pronajímají na 
soukromé akce. 

 Štamgasti nyní mají možnost 
se navzájem domluvit a pronajmout 
si například o volných víkendech tyto 
prostory za standardních podmínek 
(100,- Kč/den + vodné + stočné + 
elektrika).  
 Nebo počkat do jara příštího 
roku, kdy by se už mohla otevřít 
stará hospoda na návsi. 
 

ZN 
 

____________________ 

Volby do 

Poslanecké 

sněmovny 

Parlamentu ČR 

 
8. a 9. října se konaly volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. V pátek 8. 10. od 14:00 do 22:00, 
v sobotu 9. 10. pak od 8:00 do 14:00. 
Volilo se opět ve vestibulu kulturního 
domu. Chtěl bych tímto poděkovat 
všem členům volební komise za 
vzorně vykonanou práci. 
 Výsledky voleb do 
poslanecké sněmovny parlamentu 
České republiky: 
 
- Občané Těšetic daly hlasy 14 z 22 
stran, hnutí a koalic kandidujících ve 
volbách.  
- Ve dnech konání voleb bylo v naší 
obci 459 právoplatných voličů. 
K volbám přišlo 323 voličů, tj. 70 % 
oprávněných voličů.  
- Neplatné byly 3 hlasy. 
 
Pořadí podle počtu hlasů: 
ANO 101 
Koalice SPOLU 86 
SPD 43 
Piráti a starostové 24 
Přísaha 23 
KSČM 10 
ČSSD 10 

Trikolora 9 
Strana zelených 5 
LEVICE 2 
Moravané 2 
Švýcarská demokracie 2 
Koruna 2 
Hnutí prameny 1 
 

PW 
 

____________________ 

Obecní kalendář 

 
Od 18.10. do 31.10.2021 si mohou 
občané Těšetic na OÚ vyzvednout 
pro každou domácnost 1 nástěnný 
kalendář s leteckými fotografiemi 
obce ZDARMA.  
 
 Zbývající nevyzvednuté 
kalendáře si mohou občané, rodáci a 
ostatní příznivci obce Těšetice 
vyzvednout od 1.11.2021 také na OÚ 
Těšetice (do vyčerpání zásob). 
  

ZN 
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e-mail: obec@tesetice.cz, www.tesetice.cz, vychází čtvrtletně, uzávěrka příštího čísla prosinec 2021.  
Grafika: Ing. Zdeněk Nekula. Korekce textu: Ing. Libuše Krejčová. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu některých 
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ZBYTKY POTRAVIN 
 

DO SMĚSNÉHO ODPADU NEBO NA KOMPOST 

VLHČENÉ UBROUSKY, 
HYGIENICKÉ POTŘEBY 

 

DO SMĚSNÉHO ODPADU 

DO POPELNICE K TOMU URČENÉ  
 

JEDLÉ TUKY A OLEJE 
 

DO LÉKÁRNY 
 

LÉKY 
 

DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

ROPNÉ LÁTKY A OLEJE, 
BARVY, ŘEDIDLA, KYSELINY 
 

CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE A KAM S TÍMTO ODPADEM? 

 

www.vodarenska.cz 


