Chbanské noviny

4/2014 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 2/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY Z 25.3.2014

Dne 25.3.2014 od 16:00 hodin proběhlo druhé zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet
daně z nemovitých věcí. Vyhlášku bylo třeba vydat v důsledku změny v zákoně o dani z nemovitých
věcí účinné od 1.1.2014, která má vliv i na texty zákonných zmocnění k stanovení koeficientů pro
výpočet daně z nemovitých věci v obecně závazné vyhlášce. Změna vyhlášky byla doporučena za
účelem zvýšení právní jistoty. Výše koeficientů nebyla změněna.
Zastupitelé schválili zařazení svého správního území do území působnosti MAS Vladař o.p.s. na
období 2014 – 2020 a dále schválili MAS Vladař o.p.s. jednorázový finanční příspěvek formou daru
ve výši 10 000,-Kč.
Byl schválen příspěvek ve výši 2 000,-Kč Českému rybářskému svazu, Severočeský územní svaz
Ústí nad Labem na akci „čištění Nechranické přehrady 2014“. Zastupitelé udělili výjimku na základě zákona č. 191/2008 Sb. pro stavbu novostavby rekreačního objektu na p.p.č. 79/79 v k.ú.
Vadkovice.
Zastupitelé schválili ponechání výše stanovených odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva
obce dle nařízení vlády č. 37/2013 Sb. tak, jak byly projednány na jednání zastupitelstva obce
Chbany dne 17.2.2011 a také stanovili počet členů zastupitelstva obce Chbany na volební období
2014 – 2018 na 9.
Jednatel společnosti Služby obce Chbany s r.o. předložil na jednání zastupitelstva vyúčtování
dotace na činnost provozu bytového hospodářství pro rok 2013, kdy vznikl nedoplatek
187 332,43Kč – zastupitelé schválili úhradu uvedeného nedoplatku. Dále předložil vyúčtování dotace na činnost – veřejné osvětlení, kdy vznikl přeplatek ve výši 44 382,41Kč – zastupitelé schválili
uvedený přeplatek. Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí dotace na činnost pro rok 2014 – zajištění
údržby a oprav bytového a nebytového fondu, společnosti Služby obce Chbany s r.o. ve výši
225 000,-Kč a dále dotaci na činnost pro rok 2014 – veřejné osvětlení ve výši 50 000,-Kč.
Zastupitelé vzali na vědomí vnitřní směrnici obce Chbany o stanovení a rozvržení pracovní doby
a Závěrečný účet Mikroregionu Nechranicko za rok 2013. Ze strany zastupitelů nebylo schváleno
poskytnutí příspěvku Nemocnici Kadaň s.r.o. ve formě dotace ve výši 11 762,-Kč na financování
provozních potřeb nemocnice.
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OZNÁMENÍ – POSLEDNÍ DEN LHŮTY PRO DORUČENÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ
VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Vzhledem ke skutečnosti, že poslední den lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu připadá na státní svátek – čtvrtek 8. května 2014, bude
pracoviště ohlašovny evidence obyvatel OÚ Chbany v tento den otevřeno od 9:00 hodin do 16:00
hodin.
VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dne 26.4.2014 (sobota) proběhne hromadná vakcinace psů proti vzteklině v naší obci. Vakcinace se provádí každoročně u psů starších 3 měsíců jako hromadná akce a je podle zákona o veterinární péči povinná.
Cena za očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou proti vzteklině je 150,-Kč. Cena za
očkování jednoho zvířete kombinovanou vakcínou proti psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu
jater a vzteklině je 250,-Kč. V ceně je zahrnuta jednorázová injekční stříkačka, injekční jehla, očkovací průkaz, očkovací dávka, cena za úkon, cestovné.
Každý chovatel je povinen předvést psa k očkování na vodítku a s náhubkem. Psi v doprovodu dětí nebudou očkováni.
 Přeskaky 9:00 – 9:15
 Chbany 9:30 – 10:00
 Roztyly 10:00 – 10:15
 Soběsuky 10:15 – 10:30
 Vikletice 10:30 – 10:45
 Vadkovice 10:45 – 11:00
 Malé Krhovice 11:00 – 11:15
 Poláky 11:15 – 11:30
 Hořenice 11:30 – 11:45
Veterinární středisko Kadaň, MVDr. Jan Vopálka, veterinární lékař, Ivo Fischl, veterinární technik.
ČIŠTĚNÍ NECHRANICKÉ PŘEHRADY, DNE 24.5.2014

Vážení přátelé, ČRS SÚS Ústí nad Labem pořádá již 7. ročník akce „Čištění Nechranické přehrady“. Tímto Výbor územního svazu zve všechny rybáře, chataře a jiné milovníky přírody ke
spolupráci při čištění největší přehradní nádrže v Severních Čechách.
Plánovaná oblast čištění bude jižní břeh Nechranické přehrady, který je rybářsky nejnavštěvovanější částí nádrže.
Po prezenci, seznámení s cílem akce a vybavení potřebnými ochrannými pracovními pomůckami
a nářadím budou účastníci rozděleni do samostatných skupin, které se rozmístí do jednotlivých lokalit pod vedením úsekových vedoucích.
Sraz účastníků dne 24.5.2014 v 7:00 hodin na návsi v obci Poláky. Přijďte nám pomoci, odpad
bude po vytřídění ekologicky zlikvidován. Více informací na www.crsusti.cz nebo 734 253 887.
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VELIKONOČNÍ KONCERT V KAPLI SV. ANNY VE VIKLETICÍCH

Dne 20.4.2014 od 15.00 hodin zarecituje Deniska Ilčíková ze Chban a k poslechu zazpívá pěvecké uskupení „VODO HRAJ“ (ženský ukrajinský sbor). Srdečně zvou pořadatelé.
Připravila: Václava Blatová
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:

 Obec Chbany – Usnesení 2/2014 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 25.3.2014,
 Obec Chbany – jmenování zapisovatele volební komise,
 Obec Chbany – informace o počtu a sídle volebních okrsků,
 Obec Chbany – informace o stanovení minimálního počtu členů volební komise,
 Obec Chbany – stanovení počtu členů zastupitelstva obce Chbany,
 Obec Chbany – oznámení o posledním dni lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu,
 Obec Chbany – poskytnutí informace – plánované investiční akce v roce 2014 (pouze web),
 Úřad práce – Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitost,
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?,
 Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích - Dražební
vyhláška – předmětem dražby je pozemek st.p.č. 56 o výměře 1 052 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
včetně stavby bez čp/če (způsob využití: zem.stavba, která na tomto pozemku stojí), vše k.ú. Soběsuky nad Ohří. Jedná se o budovu užívanou jako chlév, v lokalitě osady Soběsuky obce Chbany a
pozemek zastavěný budovou. Nemovitost je v současné době bez využití. Přístup je přes pozemky
jiných vlastníků, nezpevněný. V místě je možnost napojení na vodovod a rozvod el. energie. Dražební jednání se koná dne 13.5.2014 ve 14:30 hodin v sídle Exekutorského úřadu Teplice, na adrese
Husitská 692/3, 415 01 Teplice.
SEPARUJEME – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Pytle (separování plastů z domácností = žluté a na tetrapack = oranžové) se umísťují poslední
neděli v měsíci (tj. tento měsíc dne 27.4.2014) k nádobám na separovaný odpad s tím, že následující
den budou odvezeny.
Pytle jsou k dispozici na obecním úřadě (je možno i po domluvě pytle dovézt), zaměstnanci obce
je mají k dispozici ve služebním užitkovém vozidle nebo si je můžete vyzvednout u Stanislava Fiřta
ve Vadkovicích nebo v Pohostinství Poláky.
Podotýkáme, že do žlutých pytlů patří i všechen polystyren a umělé obaly z hraček, šampónů,
sprchových gelů, aviváží, jaru, obaly od těstovin, sušenek, bonbónů, brambůrek, křupek, salámů,
jogurtů, sáčky od pečiva apod. (nepatří do popelnic na komunální odpad).
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Opakovaně připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa byl splatný k 31.3. běžného roku, poplatek za odpad (pro místní i chataře) je splatný jednorázově do 31.5. příslušného
kalendářního roku, poplatek lze zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9.
příslušného kalendářního roku (obec je samozřejmě ochotna se domluvit na posunutí splatnosti za
předpokladu domluvy u sl.Chomové – důležité je, aby poplatek byl uhrazen do konce běžného
roku). NEZAPOMEŇTE poplatky uhradit, vyhnete se tak případnému vystavení platebního výměru až na trojnásobek sazby.
RECEPTY

Tentokrát se s vámi podělíme o recept na Jehněčí na zelenině s česnekem (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Jehněčí na zelenině s česnekem – Jehněčí kýta (lze použít i maso jiné skopové, ale i hovězí, telecí
apod.), 50g slaniny, ½ střední mrkve, cca. 30g kořenu
petržele, 30g bulvy celeru, 1 velká cibule, olej, 4-5
stroužků česneku, česneková pasta, sůl, pepř.
Maso na několik místech prošpikujeme běžným
způsobem. Potřeme česnekovou pastou a opepříme. Vložíme do pekáče a podlijeme olejem a trochou vody. Posypeme nahrubo nastrouhanou zeleninou, nakrájeným
česnekem a cibulí. Přikryjeme druhou částí pekáče a
dáme do trouby a půl hodiny pečeme za občasného polití
na 190 – 200 °C. Po půl hodině sundáme víko a za častého polívání dopečeme (na 200 – 220 °C). Je-li málo
šťávičky, dolijeme podle potřeby vodu a po ochutnání dosolíme (záleží na česnekové pastě). Podáváme s bramborovým knedlíkem a zelím. Dobrou chuť.

POHOSTINSTVÍ CHBANY

Vás srdečně zve dne 19.4.2014 od 21:00 hodin na Velikonoční
DISCO (na sále). Vstupné: 40,-Kč.
Hraje DJ Novis, hudba všeho druhu, od oldies po moderní styl.
AKCE: Červené víno/ bílé víno 0,2l za 20,-Kč, Bailey´s 0,04l za
25,-Kč, Carolans 0,04l za 25,-Kč, Tullamore Dew 0,04l za 35,-Kč, Jim
Beam 0,04l za 35,-Kč.
INZERÁT

Nabízím práci elektrikáře. Dotazy na tel.: 602 288 783 a 777 340 873. Pan Voňka, Hradec u
Kadaně.
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KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne: 17.4.2014 od 20:00 hodin: 10 pravidel jak sbalit holku - Marek je
typickým příkladem mladíka žijícího ve vlastním světě. Je to chytrý a milý vědátor zabraný do studií
astrofyziky. Jeho největší láskou jsou hvězdy a horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží
dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby. Komedie/ Česko/ 2014. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitálního kino Žatec, dne 19.4., 20.4. a 24.4.2014 od 17:30 hodin: Pojedeme k moři – Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit
svůj první film – o své rodině a kamarádovi. Komedie/ Česko/ 2014. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne: 22.4.2014 od 20:00 hodin a dne 24.4.2014 od 18:00 hodin: Pojedeme
k moři – obsah viz. výše. Vstupné: 120,-Kč. Dne 24.4.2014 po projekci beseda s Jiřím Mádlem.
 Divadlo Žatec, dne 23.4.2014 od 10:00 a 14:00 hodin: Pavel Kožíšek – s kouzly kolem světa Prožijte velkou kouzelnickou cestu kolem světa! Poletíme na výlet letadlem a v každé zemi, kde
přistaneme, na nás čekají typická a originální kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem
Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva zábava nejen pro děti. Po
představení je pro děti připravena autogramiáda (podpisové fotografie zdarma) a fotografování s
Pavlem Kožíškem. Vstupné: 45,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne: 29.4.2014 od 20:00 hodin: Láska, soudruhu! - Romantická komedie
odehrávající se na pozadí studené války. Elsa, modistka středního věku a jasnovidkyně má svůj
život naprosto pod kontrolou – dokud ovšem muž, kterého kdysi milovala a ztratila, neprojde
dveřmi jejího obchodu s klobouky. Jsme v Helsinkách roku 1962. Jan, český jazzový hudebník, je
ve městě kvůli vystoupení na „Mezinárodním festivalu mládeže a studentstva". Po více než dvě
desetiletí Elsa věřila, že tento muž je mrtvý. Komedie/ Česko/ Finsko/ Norsko. Vstupné: 110,-Kč.
 Divadlo Žatec, dne 28.4.2014 od 19:00 hodin: “ZDENĚK IZER - FURTLUFTDURCH
TOUR” - Nový zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera, v kterém se diváci setkají s
jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky,
parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky.
Zkrátka těžký útok na vaši bránici, který si rozhodně nenechte ujít! Partnerkou Zdeňka Izera bude
opět zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková. Vstupné: 200,-Kč.
 Divadlo Žatec, dne 14.5.2014 od 19:00 hodin: Filumera Marturano - Manželství po italsku s
dojetím a komikou, to je velmi stručné vyjádření ideálně namíchaného dění protagonistů humornědramatického příběhu, jejímž hlavními hrdiny jsou mj. úspěšný obchodník, jeho dlouholetá partnerka (ne však manželka) a „mladá holka“. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k
oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu? Vždyť děti jsou přece děti! Účinkují:
Simona STAŠOVÁ, Svatopluk SKOPAL a další. Vstupné: 350,-Kč/ 330,-Kč/ 300,-Kč.
 Divadlo Žatec, dne 15.5.2014 od 19:00 hodin: Radůza - První dáma českého písničkářství RADŮZA vydává přelomové album s názvem GAIA. V autorských písních rozkládá svět optikou
svého vidění na atomy, aby z nich na jiném místě a v jiném čase složila nové zvuky, příběhy a
obrazy. Na rozdíl od posledního alba, které nahrávala zpěvačka živě na koncertech, se nyní opět
vrátila do studia spolu se svou doprovodnou kapelou, kterou tvoří kytarista Josef Štěpánek, bubeník
David Landštof a houslista Jan Cidlinský. Na albu se však objevují i nečekaní hosté. Symbolické
křest desky proběhne i v žateckém divadle, kam tato diva zavítá i s doprovodnou kapelou. Vstupné:
250,-Kč.
Chbanské noviny
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SLOVO STAROSTY

Jak jste již mohli zaznamenat z médií, dne 23. května a 24. května 2014 proběhnou volby do
Evropského parlamentu ČR. Chtěl bych tímto informovat občany, kteří se v době od 14. dubna 2014
do 21. května 2014 přihlásí v naší obci k trvalému pobytu, že jsou automaticky vyškrtnuti ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě svého předchozího trvalého pobytu a v místě
nového trvalého pobytu budou moci hlasovat pouze v případě, že předloží potvrzení o vyškrtnutí
vydané na základě jejich žádosti obecním úřadem v místě předchozího bydliště. Případně je možné, aby volič, který hodlá změnit
místo svého trvalého pobytu do 8. května 2014 (nejzazší lhůta pro
podání žádosti o vydání voličského průkazu), požádal nejprve o vydání voličského průkazu, který mu pak umožní hlasování v kterémkoliv volebním okrsku.
Začátkem měsíce dubna proběhla v našem správním území
s doc. Dr. Ing. Borisem Krškou (ze Zahradnické fakulty v Lednici –
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) údržba krajových odrůd hrušní spočívající hlavně ve stříhání stromků. Obec byla
pochválena za následnou údržbu těchto hrušek, zejména zalévání.
Bylo nám doporučeno k některým stromům opětovně umístit kůly
(pro stabilnější zachycení kořenů v důsledku povětrnostních podmínek). Jelikož údržba stromů (zejména zalévání) je technicky náročné, obec podala žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje na nákup cisterny za náš malotraktor. Doufáme, že v tomto ohledu bude
naší žádosti vyhověno.
Jak jste si již mohli povšimnout, ve všech našich obcích jsou postupně umísťovány dřevěné reklamní poutače. Na tabulích budou umístěny informace o dané obci (informace o historii, vzniku
jména vesnice, apod.) a z druhé strany budou umístěny informace o všech 9 našich obcích + krátké
informace o zatopených obcích v našem správním území). Dále byly nově umístěny v obci Malé
Krhovice, Vadkovice, Vikletice a Přeskaky úřední desky – na deskách budou vyvěšovány dokumenty
týkající se úředně dané obce nebo o akcích obce. Budeme doufat, že nedojde k poškození od vandalů
jako se tak stalo např. u hrušní.
V obci Poláky bylo dokončeno oplocení dětského hřiště a následná údržba herních prvků. V době
vydání těchto novin by hřiště mělo být již otevřeno. Jediné co zbývá, je instalovat dětské pískoviště,
ale v tomto případě čekáme na lepší klimatické podmínky.
Závěrem bych chtěl opakovaně upozornit na skutečnost, že před dětským hřištěm ve Chbanech
je instalován provozní řád, v kterém se mimo jiné píše, že dětem mladším 6-ti let je vstup na dětské
hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým
dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby. Často jsem měl možnost se přesvědčit
o tom, že hřiště navštěvují tyto děti bez dozoru! Bohužel také stále se na hřišti vyskytují osoby, které
na hřišti kouří, což je samozřejmě také zakázáno.
Jiří Hoření, starosta obce
Redakce: Jiří Hoření, Irena Kobzová, Naděžda Chomová, Jitka Bazoniová.
Vydavatel: OÚ Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany, tel: 474 392 022, fax: 474 392 986, e-mail: obec@chbany.cz, www.chbany.cz.
Registrace MK ČR E 14848, BEZPLATNÝ VÝTISK, VYDÁNO V POČTU 150 KS.
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah článku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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PŘÍSPĚVEK POLICIE ČR RADONICE

V období od 1.3.2014 do 31.3.2014 evidovala zdejší součást Policie České republiky celkem 6
spáchaných trestných činů. Dále bylo zaevidováno celkem 63 přestupků, převážně v dopravě, kdy
na Chbansku bylo zjištěno v dopravě celkem 17 případů porušení zákona. Co se týče spáchaných
trestných činů, jedná se o tyto skutky:
1) V obci Mašťov neznámý pachatel neměl pravděpodobně na čem vařit a z toho důvodu z přístavku
u rodinného domu odcizil 10 kg propanbutanovou láhev, kdy u přístavku musel nejprve ucvaknout
visací zámek, aby se k PB lahvi dostal, kdy tímto skutkem způsobil škodu 830,- Kč.
2) U obce Čejkovice neznámý sběrač kovů odcizil u železničního přejezdu plechovou skříň a 4 metry
kabelu, kdy tímto způsobil škodu 11.240,- Kč.
3) Vášnivý včelař odcizil mezi obcemi Radonice a Vilémov 4 dřevěné úly se třemi včelstvy a dále
odcizil různé včelařské příslušenství, kdy způsobil škodu 16.300,- Kč.
4) V obci Mašťov se opět neznámý pachatel po rozbití skleněné vitríny vloupal do místní prodejny
potravin, kdy však ho do této nevábilo jídlo, ale cigarety, jichž odcizil za 40.000,- Kč.
5) V obci Libědice se nezjištěný pachatel po polní cestě dostal do zadní části dílny sloužící k uložení
nářadí Obecního úřadu, zde vypáčil mříže okna a z dílny odcizil nářadí v hodnotě cca 20.000,- Kč.
6) Mezi obcemi Vintířov a Kojetín a dále mezi obcemi Kojetín a Vlkáň pravděpodobně stejný pachatel, který si potřeboval zatopit, odcizil 21 m3 dubu a akátu v hodnotě cca 21.000,- Kč.
Z přestupků lze uvést příklad, kdy v obci Vikletice došlo nejprve dle poškozeného k odcizení
sledovacího zařízení a následně ze strany podezřelé osoby k zasílání obtěžujících mailů majiteli tohoto zařízení. Dále v obci Vilémov došlo k odcizení mobilního telefonu, který však byl okamžitě
zablokován ze strany PČR. Co se vůbec týká ztrát a krádeží mobilních telefonů, tak PČR řeší pouze
krádeže těchto zařízení, nikoliv ztráty a dále v těchto případech není možné, jak si někteří lidé představují pod vlivem zahraničních seriálů, si nechat zjistit polohu daného telefonu. Telefon je možno
zablokovat, avšak toto lze pouze v případě, že majitel telefonu má k dispozici doklad s uvedeným
výrobním číslem, což také ne každý má. A proto – své telefony si hlídejte (a nejen ty).. 
prap. H. Říha, policejní inspektor
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OBEC CHBANY
Chbany 19, 431 57 Chbany
Sběrová sobota v obci Chbany, Roztyly, Soběsuky, Vikletice,
Vadkovice, Malé Krhovice, Poláky, Hořenice a Přeskaky
Ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. bude v naší obci dne 17.5.2014 provedena sběrová sobota objemného, nebezpečného odpadu a elektroodpadu PRO MÍSTNÍ OBČANY
a CHATAŘE se zaměřením na tyto druhy odpadu.
Objemný odpad: kovový šrot, koberce, nábytek, pneumatiky od osobních vozidel ...
Nebezpečný odpad: nádoby od barev a olejů, zářivky, znečištěné textilie od olejů, olejové filtry,
oleje, barvy, olověné akumulátory ...
Elektroodpad: lednice a televizory (prosíme o kompletnost zařízení), drobné domácí elektrozařízení …
HODINA
9,00 – 9,15
9,20 – 9,30
9,35 – 9,45
9:55 – 10,15
10,20 – 10,35
10,45 – 11,15
11,20 – 11,30
11,35 – 12,10
12,15 – 12,25
12,40 – 12,20

Chbany
Chbany
Chbany
Roztyly
Soběsuky
Vikletice
Vikletice
Vadkovice
Vadkovice
Malé Krhovice
Poláky
Hořenice
Přeskaky

STANOVIŠTĚ
stanoviště č.1 – u čp.29
stanoviště č.2 – u hasičárny
stanoviště č.3 – u rybníka (staré Chbany)
stanoviště č.4 – nad kapličkou
stanoviště č.5 – u prasečáku
stanoviště č.6 – na parkovišti proti camp Piraňa
stanoviště č.7 – na návsi
stanoviště č.8 – u nádrže
stanoviště č.9 - parkoviště
stanoviště č.10 – na návsi
stanoviště č.11 – na návsi
stanoviště č.12 – u rozboče
stanoviště č.13 - náves

Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob, které mají povinnost zneškodňovat
odpady dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
Odpad bude předáván „z ruky do ruky“. Časy dojezdu jsou orientační, záleží na množství odpadu (ze stanovišť se nebude odjíždět dříve než je zde uvedeno).
Jiří Hoření
starosta obce
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