Informační leták Obecního úřadu Volfartice

1. číslo

Volfartický občasník
č. e. MK ČR E 18619

i

vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076
občasník - distribuováno zdarma - neprodejné - 28. února 2019

Informace
Pozvánky

Setkání seniorů 70+
Je-li Vám 70 let a více, rádi Vás přivítáme na setkání se
seniory, které se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. 2019 od 15 hodin
v kulturním sále. K tanci, zpěvu a poslechu Vám zahrají
Heligonkáři z oblíbeného hudebního seskupení Vivasong.
Nebude chybět ani malé občerstvení, pro ženy květina. Pokud
máte zájem o dovoz a odvoz, dejte nám, prosím, včas vědět.
Těšíme se na Vás.

Masopust - průvod, veselice pro děti, masopustní bál
Již tradiční Masopust s průvodem se uskuteční v sobotu 9. 3.
2019. Následovat bude veselice pro děti a masopustní bál.
Více informací včetně trasy bude zveřejněno na vývěskách
a internetových stránkách obce.
Ukliďme svět - Ukliďme Česko
V sobotu 6. 4. 2019 budeme uklízet obec a její okolí. Na závěr
nebude chybět malé občerstvení, buřty, atd.

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/19 – pátek 12. dubna 2019 od 14:00 do 16:00.

Velikonoční dílna ve škole - sobota 13. 4. 2019
Zveme všechny v 9 hodin ke škole, zde nazdobíme Moranu, společně ji vyneseme k potoku a tím se rozloučíme se zimou.
Od 10:30 čeká naše nejmenší ve škole pohádka v podání divadla Koloběžka. Těšte se na tradiční velikonoční pečení, zdobení
vajíček, pletení pomlázky a spoustu dekorací.
Přineste si, prosím, vyfouklá vajíčka! Akce končí ve 13 hodin.

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – sobota 27. 4. 2019
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Volfartice bude pořádat pro občany a přátele Volfartic tradiční
turnaj ve stolním tenisu o hodnotné ceny, a to ve všech věkových kategoriích.
Kde: Volfartice, tělocvična školy
Přihlášení: přímo na místě
Startovné se neplatí.
Více informací naleznete v dostatečném předstihu na obecních vývěskách.
Těšíme se na Vaši účast.
Pálení čarodějnic – 30. 4. 2019
Jako již každoročně pořádají hasiči z Volfartic spolu s Obcí
Pálení čarodějnic. Buřtíky zdarma, občerstvení zajištěno.
Bližší informace naleznete na vývěskách a internetových
stránkách obce.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/20
– v úterý 7. 5. 2019 od 14:00 do 16:00.
Den dětí - sobota 1. 6. 2019
Bližší informace naleznete na internetových stránkách
a vývěskách obce.
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Sběrové dny
Sobota 27. dubna 2019 - Sběr nebezpečného odpadu, výrobků pro zpětný odběr
Do nebezpečného odpadu patří: AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje, apod.
Výrobky pro zpětný odběr jsou: lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektro nářadí, elektronické hračky,
apod. Tato elektrozařízení můžete od dubna odevzdat i na sběrném místě, a to každou neděli od 14 do 16 hodin nebo po telefonické
dohodě v jiném termínu.

Kam se starými pneumatikami
- informace z České inspekce životního prostředí
Staré nebo poškozené pneumatiky by v žádném případě neměly skončit v popelnici, kontejnerech na tříděný odpad
nebo pohozené na veřejném prostranství.
Na pneumatiky se vztahuje zákonná povinnost o zpětném odběru. Ta se týká výrobců, dovozců i prodejců. Pneuservis, který
prodává nové pneumatiky, tak vždy musí na vyžádání poskytnout občanovi či zákazníkovi informaci, na jakém sběrném
místě lze staré pneumatiky bezplatně odevzdat. Tato místa nezřizuje obec, ale přímo na své náklady výrobci či dovozci
pneumatik. Obvykle dodavatelé zřizují místo zpětného odběru přímo u pneuservisů, přičemž každému dodavateli stačí mít
zřízeno alespoň jedno místo. Pokud tuto informaci od prodejce občan neobdrží, pak je prodejce povinen od něho tyto
pneumatiky odebrat přímo ve své provozovně a nemusí tak s pneumatikami jinam. Za neinformování zákazníka o místě
zpětného odběru hrozí prodejci dle zákona o odpadech pokuta. Prodejce pneumatik získá informaci o tom, jak realizovat zpětný
odběr použitých pneumatik, od svých dodavatelů. Vzhledem k zákonné povinnosti tak existuje řada pneuservisů, kde je
zřízeno viditelně označené sběrné místo ojetých pneumatik. Takové sběrné místo odebírá veškeré pneumatiky bez nároku na
úplatu, bez rozdílů značek a bez vazby na koupi nového výrobku či služeb. Tato služba je pro pneuservis zdarma (platí
ji dovozci a výrobci), nemá proto důvod odmítat příjem použitých pneumatik od občanů. Seznam veřejných míst zpětného
odběru je dostupný na www.eltma.cz, popř. na stránkách Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu.
Podrobné informace k plnění povinností posledních prodejců pneumatik lze vyhledat na odkazu
https://www.mzp.cz/cz/pneumatiky_oleje
Seznam veřejných míst zpětného odběru v našem okolí
Auto Grobár, B. Egermanna 831, Nový Bor
Zdeněk Mejtský, Okrouhlá 53
Gerhard Horejsek a spol, s.r.o., Česká 2725, Česká Lípa
LIPEX PLUS s.r.o., Mánesova 1477, Česká Lípa
Auto Dubánek, Chelčického 1610, Česká Lípa
Pneuservis Šišmiš, s.r.o., Borská 33, Česká Lípa
SAN plus, s.r.o., Sluneční 3115, Česká Lípa
AUTO DORDA, s.r.o., Žitavská 3112, Česká Lípa

Velkoobjemový odpad, bioodpad, železný šrot, stavební odpad,
potravinářské oleje, elektrozařízení
Tyto odpady můžete odevzdávat v areálu bývalé sběrny pracovníkům obce, a to od dubna do konce října v neděli od 14 do 16 hodin,
v ostatních měsících pouze ve výjimečných případech a po telefonické dohodě.

Splatnost místního poplatku za odvoz komunálního odpadu
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a jejího dodatku je splatnost tohoto místního poplatku do 28. února nebo
ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. června.
Vyzýváme ty, kdo místní poplatek ani ve výši jedné splátky do současné doby neuhradili, aby tak neprodleně učinili
v hotovosti na obecním úřadě či bezhotovostním převodem na účet obce č. 6425421/0100.
Nezaplacený poplatek může být důvodem nevyvezené popelnice.
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Výsledky pytlového sběru papíru, plastů a nápojových kartonů tetrapak
za rok 2018
papír

plast

tetrapack

I. Q

329 kg

604 kg

100 kg

II. Q

529 kg

816 kg

154 kg

III. Q

400 kg

729 kg

90 kg

IV. Q

462 kg

729 kg

108 kg

CELKEM

1720 kg

2878 kg

452 kg

Za celý rok 2018 jste vytřídili celkem 1720 kg papíru, 2878 kg plastů a 452 kg nápojových kartonů.
Těm, kteří se již zapojili, moc děkujeme. Ostatním připomínáme, že je možno zapojit se kdykoliv během roku. Stačí jen
vyzvednout pytle na obecním úřadě a v určených termínech dát naplněné pytle před dům.

u

Události v roce 2018

Opravy, výstavba, jiné:
l
l
l
l
l
l

Kulturní akce:
l

Vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR
Projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení v celé
obci – část bude realizována letos
Zakoupení sedmi kusů kontejnerů na ukládání odpadů
Výstavba mostu M-07 – dokončení v letošním roce
Obnova mostu M-01 – dokončení v letošním roce
Dokončení stavebních úprav budovy základní školy

l
l
l
l
l
l
l
l

Kulturní akce:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

Masopust, veselice pro děti
Masopustní zábava
Setkání se seniory
Velikonoční dílna
Pálení čarodějnic
Den dětí
Volfartická pouť
Václavské posvícení
Mikuláš
Vánoční dílna na tvrzi
Adventní koncert
Adventní zastavení
Pravidelná setkání seniorů a Dámského klubu

l
l
l
l
l
l
l

Sportovní a jiné akce:
l

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
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služby Czech Point
veřejný internet
ověřování podpisů a listin
místní knihovna
pronájem traktoru
pronájem štěpkovače
pronájem kulturní místnosti
možnost zapůjčení pípy
stravování pro cizí strávníky – školní jídelna
bezplatný rozvoz obědů pro seniory
svoz nebezpečného odpadu – 2x ročně
svoz pytlů se separovaným odpadem
pytle na papír, plast a nápojové kartony zdarma
E-box pro drobné elektrospotřebiče a baterie v budově
OÚ
Box na použité náplně do tiskáren v budově OÚ
Kontejnery na použitý textil
Box na použitý olej
Mobilní rozhlas – hromadné rozesílání zpráv občanům

Žádosti o dotace:
l
l
l
l
l
l
l

MŽP ČR – operační program Životní prostředí – „Pořízení kompostérů pro obec Volfartice“
Liberecký kraj – „Podpora jednotek požárních ochrany – obnova osobních ochranných prostředků“
Liberecký kraj – „Podpora jednotek požárních ochrany – pořízení vybavení JSDHO předurčených pro zásahy v souvislosti
s ochranou obyvatel“
Liberecký kraj – „Podpora jednotek požárních ochrany – pořízení a oprava věcných prostředků PO“
Grantový program společnosti ŠKODA AUTO – „Konkrétní opatření na zklidňování dopravy v obcích“
MV – GŘ HZS ČR – účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek JSDHO
Lesnický fond Libereckého kraje – účelová dotace

Přidělené, schválené dotace:
l
l
l
l
l
l

MŽP ČR – operační program Životní prostředí – „Pořízení kompostérů pro obec Volfartice“ – 890 146,18 Kč
Liberecký kraj – „Podpora jednotek požárních ochrany – obnova osobních ochranných prostředků“ – 10 489,50 Kč
Liberecký kraj – „Podpora jednotek požárních ochrany – pořízení vybavení JSDHO předurčených pro zásahy v souvislosti
s ochranou obyvatel“ – 185 852 Kč
Liberecký kraj – „Podpora jednotek požárních ochrany – pořízení a oprava věcných prostředků PO“ – 21 175 Kč
MV – GŘ HZS ČR – účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek JSDHO – 19 250 Kč
Lesnický fond Libereckého kraje – účelová dotace – 13 200 Kč

Celková výše všech přidělených či schválených dotací: 1 140 112,60 Kč
Vydané dokumenty:
l
l
l
l
l
l
l
l

Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací obce Volfartice
Dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Směrnice pro nakládání s osobními údaji
Ceník pro veřejné pohřebiště obce Volfartice
Řád pohřebiště Volfartice
Aktualizace Pravidel pronájmu kulturního sálu
Provozní řád sběrného místa
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Poskytnuté dary:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

26 dotací na výstavbu DČOV občanům obce v celkové výši 1 901 514 Kč
individuální dotace Římskokatolické farnosti Volfartice ve výši 184 335 Kč na opravu střešního pláště budovy kostela
sv. Petra a Pavla ve Volfarticích
občanům zapůjčeno 264 kusů kompostérů
dar ve výši 15 000 Kč TJ Sokol Volfartice
dar ve výši 15 000 Kč spolku Slunovrat
dar ve výši 3 430 Kč Hospic sv. Zdislavy
dar ve výši 5 000 Kč organizaci Denní a pobytové služby, Česká Lípa
dar ve výši 2 000 Kč Lince bezpečí, z.s.
příspěvek ve výši 10 000 Kč na nákup užitkového automobilu pro dětský domov Dubá Deštná
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Informace z jednání zastupitelstva obce v období
prosinec 2018 – leden 2019
Dotace
ZO schválilo podat žádost o investiční dotaci z MMR ČR podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
na akci Obnova mostu M-02 Volfartice.
ZO schválilo podat žádost o neinvestiční dotaci z MMR ČR podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci Střecha
a fasáda školy Volfartice.
ZO schválilo podat žádost o investiční dotaci z MMR ČR podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku na akci – Bikepark Volfartice.

Hospodaření obce
ZO schválilo hospodaření obce za rok 2018. Příjmy ve výši
36 038 768,48 Kč, výdaje ve výši 18 414 084,79 Kč.
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2019, příjmy ve výši
31 385 000 Kč, výdaje ve výši 33 470 178 Kč. Schodek bude
kryt z kapitoly financování zapojením přebytku z předchozího období. Dále ZO schválilo střednědobý výhled
rozpočtu na období 2020 – 2022.
Příspěvek z rozpočtu obce – ZŠ a MŠ
ZO schválilo poskytnout ZŠ a MŠ Volfartice příspěvek ve
výši 893 000 Kč na provozní a mzdové náklady. Dále ZO
schválilo poskytnout příspěvek ve výši 40 000 Kč na výlety,
kulturní a sportovní akce a 22 000 Kč na dofinancování
projektu Poznávání všemi smysly.

Výběrová řízení
ZO schválilo vyhlásit výběrová řízení na zakázky:
l Volfartice – autobusové zastávky (Nová Ves,
bytovky)
l Oprava střechy a fasády na budově školy Volfartice
l Obnova mostu M-02 Volfartice
l Místní komunikace Semerád

Domovní čistírny odpadních vod – vyhlášení programu na další období
l ZO schválilo vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod 2019
včetně příloh.
Domovní čistírny odpadních vod – veřejnoprávní smlouvy s občany
l ZO schválilo uzavření dvaceti čtyř smluv o poskytnutí dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod.
Pronájem pozemků
l ZO schválilo nabídnout část pozemku p. č. 55, k. ú. Volfartice k pronájmu a následně jej pronajalo.
Prodej dřeva
l ZO schválilo prodej dřeva za rok 2018 v hodnotě 354 740 Kč a zároveň vyhlásilo prodej dřeva občanům na rok 2019.

Statistika z evidence obyvatel – pohyb osob v roce 2018
Počáteční stav obyvatel k 1.1.2018
přistěhovaní
narození
odstěhovaní
zemřelí

686
+ 23
+7
- 22
- 8

Stav obyvatel k 31.12.2018

685 občanů trvale bydlících
(330 mužů, 355 žen)
+ 9 cizinců

Průměrný věk obyvatel:

39
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občanů trvale bydlících
(14 mužů, 9 žen)
(4 chlapečci, 3 holčičky)
(9 mužů, 13 žen)
(5 mužů, 3 ženy)

š

Ze života školy
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/20

V pátek 12. dubna 2019 od 14:00 do 16:00
Pro děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013
Vezměte s sebou:
l rodný list dítěte
l občanský průkaz zákonného zástupce
l v případě žádosti o odklad – doporučení pediatra a PPP

Průběh zápisu:
l zápis je rozdělen na formální část a motivační část (cca 30 minut)
l dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
Formální část: zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní
Zápisní list dítěte.
Motivační část: pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí
zákonný zástupce dítěte - motivační část probíhá hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení
jeho školní zralosti

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/20
Přihlášky a žádosti o přijetí do MŠ si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek školy. Vyplněné žádosti
a pediatrem potvrzené přihlášky budou přijímány 7. 5. 2019 od 14 do 16 hodin. Každé přihlášce bude přiděleno registrační číslo.
Není nutná přítomnost dítěte.
Upozorňujeme zákonné zástupce, že podle Novely školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. je povinné předškolní vzdělávání.
(Týká se dětí narozených 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014)
Do 30. 5. 2019 bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí dětí do mateřské školy. Seznam přijatých dětí, respektive jejich registračních
čísel bude vyvěšen na webu školy a vstupních dveřích školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům dětí
doporučeným dopisem.
Na webových stránkách školy www.zsmsvolfartice.cz jsou zveřejněna kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy. Kritériem
není pořadí přihlášky.

6

Plánované akce školy
Březen:
Masopust
Týden s rodilým mluvčím – bude u nás pobývat Američanka Karen
Oblastní kolo recitační soutěže v Prysku
Vystoupení ZŠ i MŠ na Vítání občánků
Duben:
Plavecký výcvik – ZŠ a zájemci z předškoláků (14 x týdně duben-červen)
IQLandia Liberec – program Velká science show + expozice IQ Parku
Knihovna Česká Lípa – ZŠ – program Řemesla, MŠ – pohádka Bob a Bobek na horách
Květen:
Sloupský tyjátr
Turnaj ve florbale

SOKOL VOLFARTICE 2018/2019
Tak jako každý rok, i tento pokračuje Volfartický Sokol v reprezentaci naší obce za pingpongovými stoly a soupeří s ostatními
okresními obcemi. Bohužel po úspěšných letech 2014 a 2015, kdy se nám podařilo hrát dokonce Krajskou soutěž, jsme postupně,
hlavně vlivem zúžení členské základny sestoupili až do Okresní soutěže 2. třídy.
Naším hlavním cílem v posledních letech je tedy vrátit se zpět do OP1 (okresní přebor 1. třídy). Letos nicméně čelíme opět několika
zdravotním komplikacím a pravděpodobně skončíme v OP2 (okresní přebor 2. třídy) na 2. místě a to znamená, že postup nám opět
o kousek uteče. Nezbývá nám tedy nic jiného, než se soustředit na příští rok a v něm postup vybojovat. Jak jsme již zmínili, naše
hráčská základna trochu ubyla a tak vyhlížíme za lepšími zítřky a doufáme, že i např. každoroční Velikonoční turnaj osloví někoho,
kdo by měl o tento sport zájem a postupně se s námi zapojí do okresních soutěží, tak jako např. F. Reichmann, který již nastoupil
do několika utkání a věříme, že v příštích letech, až nasbírá zkušenosti, se na něj budeme moci spolehnout.
Ideálně potřebujeme do budoucna najít 2-3 hráče, tak abychom mohli opět přihlásit 2 družstva a každý měl možnost stabilně hrát.
I proto Vás všechny zveme na již tradiční Velikonoční turnaj, který se bude konat v sobotu 27. dubna, kde se bude hrát opět
o hodnotné ceny a doufáme tedy v hojnou účast. Těšíme se na Vás.
Sokol Volfartice

Očkování psů
V dubnu opět proběhne očkování psů, přesný termín bude zveřejněn na vývěskách v obci a na internetových stránkách obce:
www.volfartice.cz

k

Místní knihovna

Knihovna je umístěna v 1. patře obecního úřadu,
otevřeno každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Do knihovny jsou průběžně doplňovány nové knižní tituly jak pro děti,
tak pro dospělé. Knihy se půjčují bezplatně.
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HASIČI VOLFARTICE

V roce 2018 jsme vyjeli k těmto událostem:
3. 1. 2018 Technická pomoc Volfartice
V 18:15 h. vyjela naše jednotka s CAS-16 Mercedes Benz v počtu 1+6 k nahlášenému visícímu stromu nad komunikací.
Jednotka provedla rozřezání za pomoci motorové pily a úklid vozovky. V 18:50 h. se jednotka vrátila bez zranění zpět
na základnu.
18. 1. 2018 Technická pomoc Horní Libchava
Dnes v 18:42 vyjela naše jednotka s CAS 16 Mercedes - Benz v počtu 1+5 k vyvráceným stromům mezi Horní Libchavou
a Českou Lípou. Vlivem silného větru docházelo k vyvracení dalších stromů, proto bylo rozhodnuto o uzavření komunikace.
4. 6. 2018 Požár Volfartice
Dnes ve 14:50 vyjela naše jednotka v počtu 1+6 s CAS 16 MB k požáru travního porostu v horní části obce.
9. 6. 2018 Požár Slunečná
Dnes v 16:17 vyjela naše jednotka v počtu 1+5 s CAS 16 MB k požáru sloupu vysokého napětí v obci Slunečná.
9. 6. 2018 Technická pomoc Slunečná
Dnes v 16:50 vyjela naše jednotka v počtu 1+5 s CAS 16 MB ke stromu blokujícímu komunikaci v obci Slunečná. Za asistence
JSDHO Slunečná provedla rozřezání stromu a vyklizení komunikace.
9. 6. 2018 Technická pomoc Radeč
Dnes v 18:05 vyjela naše jednotka v počtu 1+5 s CAS 16 MB k nahlášenému stromu blokujícímu komunikaci v obci Radeč.
Jednotka provedla odklízení a úklid komunikace.
14. 6. 2018 Požár Volfartice
Dnes v 7:50 vyjela naše jednotka v počtu 1+3 k požáru zadního kola nákladního automobilu.
14. 6. 2018 Požár Volfartice
Dnes ve 13:04 hodin, vyjela naše jednotka v počtu 1+5 k požáru odpadu. Jednotka na místě prováděla hasební práce za pomoci
jednoho proudu "C".
21. 7. 2018 Požár Jezvé
Dnes v 15:27 vyjela naše jednotka v počtu 1+7 k požáru pole do obce Jezvé. Jednotka prováděla hasební práce za pomoci
vysokotlakého proudu. V 17:30 se jednotka vrátila bez zranění zpět na základnu.
23. 7. 2018 Požár Horní Police
Dnes ve 14:19 vyjela naše jednotka v počtu 1+5 k požáru lesního porostu v katastru obce Horní Police. Jednotka prováděla
natažení vedení a hasební práce. Po úklidu materiálu se jednotka v 19:00 vrátila zpět na základnu.
7. 8. 2019 Požár Slunečná
Dnes v 9:47 vyjela naše jednotka k požáru travního porostu do obce Slunečná. Jednotka prováděla hasební práce za pomoci
jednoho proudu "C" a lopat. Ve 12:00 se jednotka vrátila bez zranění zpět na základnu.
29. 8. 2018 Požár Žandov
Dnes ve 20:33 vyjela naše jednotka v počtu 1+6 k požáru nízké budovy v Žandově. Jednotka na místě asistovala při rozebírání
konstrukce objektu a podílela se na hasebních pracích.
29. 10. 2018 Technická pomoc Volfartice
Dnes ve 13:30 vyjela naše jednotka v počtu 1+4 ke spadlému stromu a stromu hrozícímu pádem na cyklostezce mezi
Volfarticemi a Novou Vsí. Jednotka provedla rozřezání obou stromů a bez zranění se vrátila zpět na základnu.

tisk na recyklovaný papír
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