C h b a n s ké n ov i ny

4/2016 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DNE 19. BŘEZNA 2016

Dne 19.3.2016 se konalo vítání občánků v obřadní síni ve Chbanech. Nikolku Urbanovou, Viktorku Štubrajterovou, Maxe Nohejla a Tomáška Štrose přivítala zástupkyně SPOZu paní Lenka
Brůhová společně s místostarostkou obce paní Irenou Kobzovou. Maminkám byla předána květina
společně s dárkovým balíčkem. Dětem přejeme hlavně silné zdraví a rodičům samé krásné chvilky
s nimi.
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VÝTAH Z 2/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY Z 31.3.2016

Dne 31.3.2016 od 15:30 hodin proběhlo druhé zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva.
Zastupitelé schválili příspěvek Nemocnici Kadaň s.r.o. ve formě dotace na činnost ve výši
11 762,-Kč pro rok 2016 (zajištění pohotovosti) a Českému rybářskému svazu (Severočeský územní
svaz Ústí nad Labem) příspěvek ve výši 2 000,-Kč na čistění Nechranické přehrady. Dále byla
schválena Smlouva o zřízení místa zpětného odběru se společností EKOLAMP s.r.o. (zářivky a
výbojky) a Veřejnoprávní smlouva s Městem Kadaň o zabezpečení výkonu přenesení působnosti
ve věcech stavebního úřadu. Zastupitelé také vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2016.
Závěrem proběhla diskuze ve věci obchodu ve Chbanech. Byla podána pouze jedna přihláška,
ale bohužel zájemce nedoložil potřebné doklady. Na uvedené téma proběhla diskuze a zastupitelé
jednohlasně odsouhlasili, že obchod ve Chbanech bude provozovat obec sama.
VÝTAH Z 3/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY Z 7.4.2016

Dne 7.4.2016 od 15:30 hodin proběhlo druhé zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto roce.
Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva.
Jelikož na minulém zasedání zastupitelstva obce Chbany bylo schváleno, že obchod ve Chbanech
bude provozován ze strany obce, byl na tomto zasedání schválen odkup vybavení + zboží z obchodu
ve Chbanech od pana Josefa Chobota dle provedené inventarizace ke dni 5.4.2016.
Dále byla schválena skutečná cena tepelné energie pro rok 2015 ve výši 500,00Kč/GJ bez DPH,
tedy 575,00Kč/GJ a kalkulace ceny pro rok 2016 pro výrobce Služby obce Chbany s.r.o. ve výši
520,87Kč/GJ bez DPH, tedy 599,00Kč/GJ.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

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

 Obec Chbany – Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených věcí ze dne 16.2.2016,
 Obec Chbany – Usnesení z 2/2016 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 31.3.2016,
 Obec Chbany – Usnesení z 3/2016 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 7.4.2016,
 Veterinární středisko Kadaň – Vakcinace psů proti vzteklině (23. dubna 2016),
 JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy – Usnesení o nařízení elektronické dražby na den 17.5.2016 v 13:30 hodin, dražba st.p.č. 88 v k.ú. Chbany,
 EME s.r.o. – Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v trase vedení ZVN 400kV V430 o
zahájení prací na vedení, práce budou prováděny od 8.2.2016 do 15.5.2016,
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální
zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (nový seznam od 2.12.2015).
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ZTRÁTY A NÁLEZY - http://www.chbany.cz/ztraty-a-nalezy/

Obecní úřad Chbany oznamuje, že mu byly předány do úschovny níže uvedené ztracené a
opuštěné věci, jejichž vlastník není znám:
Číslo nálezu

Popis nálezu

1/2016

Pes černý s bílou náprsenkou + 2obojky
Klíč od automobilu

2/2016
4/2016

Pes bílý (černý obojek
bez známky)

Místo nálezu

Datum nálezu

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
12.5.2016

Poláky

12.1.2016

na hlavní silnici u hřiště
Chbany
Chbany

29.1.2016

29.7.2016

16.2.2016

16.6.2016

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dne 23. dubna 2016 (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.
UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2016, proto připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa byl
splatný k 31.3. běžného roku, poplatek za odpad (pro místní – 650,-Kč/osoba i chataře – 650,Kč/objekt) 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
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SEPARUJEME – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Pytle (separování plastů z domácností = žluté a na tetrapack = oranžové, šedé = kovové obaly)
se umísťují poslední neděli v měsíci (tj. tento měsíc dne 24.4.2016) 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
a v Hospodě u Rozporky 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).
Třídíme také baterie a akumulátory. Baterie je možné odevzdat na Obecním úřadě ve Chbanech do sběrné nádoby umístěné v prostoru úřadu (do krabiček ecocheese možno odložit v Pohostinství Chbany a Pohostinství Poláky). Dále je možné třídit cartridge a tonery. Sběrný box pro
recyklaci je umístěn v 1. patře Obecního úřadu ve Chbanech. A nově již zářivky a výbojky
(sběrná nádoba je umístěna v prostoru úřadu).
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Plněná kuřecí prsa zapečená
s brambory se smetanou (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 2 kuřecí prsa, 2 plátky šunky, sušená
rajčata naložená v bylinkovém oleji (cca. 4 – 6ks
podle velikosti), pár lístků bazalky, 10 malých brambor, pár snítek tymiánu, 1 smetana na vaření, tvrdý
sýr, koření vhodné na kuřecí maso, sůl.
Kuřecí prsa rozřízneme podélně tak, abychom je
mohli otevřít jako knihu. Maso osolíme. Dovnitř vložíme sušenou šunku, sušená rajčata a lístky bazalky.
Můžeme sepnout jehlou. Okořeníme z obou stran.
Brambory oškrábeme, nakrájíme na čtvrtky, rozložíme do zapékací misky nebo pekáče a osolíme. Poházíme pár snítkami tymiánu. Na brambory nebo mezi ně položíme kuřecí prsa, vše posypeme nahrubo nastrouhaným sýrem a zalijeme šlehačkou. Navrch můžeme ještě trochu okořenit a pokapat
olejem ze sušených rajčat. Zabalíme do alobalu a vložíme do trouby vyhřáté na 220 C°. Když jsou
brambory měkké, odkryjeme alobal a necháme zapéct. Dobrou chuť.
INZERCE - PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149,-Kč
– 180,-Kč/ks dle stáří. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna 2016 v 14:30 hodin před Obecním
úřadem ve Chbanech (další termín je 8. června 2016 – opět před obecním úřadem od 14:30 hodin).
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Případné bližší informace: Po-Pá
9:00 – 16:00 hod, tel: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.
Chbanské noviny

4

C h b a n s ké n ov i ny
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Digitální kino Žatec, dne 13.4.2016 od 20:00 hodin: Nikdy nejsme sami - Do obce roztažené
podél státní silnice se nastěhuje paranoidní pracovník vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se se
svým novým sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí jeho žena pracující v místní
prodejně. Unavená životem a starostí o dva syny, všimne si vyhazovače z nočního klubu. Ten ale
miluje striptérku. Drama/ Česko/ 2016. Vstupné: 110,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 14.4. - 17.4., 22.4., 23.4.2016 od 20:00 hodin: Jak básníci čekají na
zázrak - Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi
s nevyčerpatelným smyslem pro humor i schopností sebeironie, i když už s lehkým nádechem
skepse. V něčem jsou však jiní. Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem. Je jim padesát a
cítí, že by měli dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání. A jak je známo, zázrakům je třeba pomáhat! Kendy už má plné zuby reklam a jako buldok jde za svým snem o natočení
celovečerního filmu. Karas se rozhodl hýčkat své vysněné auto Blue dream již pouze virtuálně. Komedie/ Česko/ 2016. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 15.4., 17.4., 23.4.2016 od 20:00 hodin a 24.4.2016 od 17:30 hodin: Jak
básnící čekají na zázrak - obsah viz. výše Vstupné: 120,-Kč.
 KZ Orfeum Kadaň, dne 16.4.2016 od 20:00 hodin: ŠKWOR - Populární rocková úderka Škwor,
která na podzim vydala nové album Hledání IDentity, jede i v novém roce na plný plyn. Po podzimní
části Hledání IDentity tour, jejímž vrcholem byl křest novinky v naplněném Foru Karlín, se pražský
kvartet chystá se svou výpravnou show do měst, na která se na podzim nedostalo. Předkapely –
WAIT a Daniel Krob. Vstupné v předprodeji: 305,-Kč, na místě 350,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 20.4.2016 od 20:00 hodin: Trabantem do posledního dechu - Patrně
nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici půlroční dobrodružnou výpravu po Tichomoří. Devítičlenný tým vyrazil z australského Perthu a
pokračoval přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. Kromě unikátního cestovatelského
zážitku nový Přibáňův dokument ukazuje, že svět se dá projet netradičně v posádce dvou trabantů,
polského Fiatu neboli malucha, Jawy a dokonce dvou invalidních vozíků, jejichž majitelé byli členy
týmu. Road movie/ Dokumentární/ Česko. Vstupné: 100,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 21.4.2016 od 20:00 hodin: Dvojníci - Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počítače, elektroniku a auta. Je to také nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy milují. Právě mu teče do bot,
protože ho má v hrsti mafián Vytloukal kvůli velkým dluhům. Pokud Honza neukradne z galerie
obraz Dívky v modrém, tak je s ním amen... Komedie/ Česko/ 2016. Vstupné: 100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 26.4.2016 od 20:00 hodin: Já, Olga Hepnarová - Film Já, Olga Hepnarová je příběhem mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila
8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala, a v
roce 1975 byla jako poslední žena na území Československa popravena. Snímek je existenciálním
dramatem Olgy Hepnarové, je příběhem osamělého člověka vymezujícího se proti většinové společnosti, příběhem, který vyústí v tragédii a nemá vítěze ani poraženého. Drama/ Historický/ Česko/
Polsko/ Francie/ Slovensko/ 2016. Vstupné: 100,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne: 27.4.2016 od 20:00: Teorie tygra - Teorie Tygra je road movie o
muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým
životem. Vydá se na riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše. Film je též o jeho ženě,
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která to prostě myslela dobře: za manželství i svého muže obětavě převzala zodpovědnost, protože
muži toho nejsou schopni. Revolta starého pána rozkolísá zavedené pořádky i v rodinách jejich dětí.
Mladí by si to rádi zařídili lépe, ale zničující rodinná strategie pomalé přeměny z tygrů na králíky
má hluboce zapuštěné kořeny. Komedie/ Drama/ Česko/ 2016. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 29.4.2016 od 20:00 hodin a 1.5.2016 od 17:30 hodin: Jak se zbavit
nevěsty - Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii „Jak se zbavit nevěsty" moderní dynamickou ženu Evu, která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku v podání
Jany Švandové. S bývalým manželem s tváří Davida Matáska má skvělý vztah a jak, říká její kamarádka „nebyli byste první, co se rozvedli a zase dali dohromady". Komedie/ Česko/ 2016.
Vstupné: 110,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 29.4., 30.4.2016 od 20:00 hodin: Jak se zbavit nevěsty - obsah viz.
výše Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 30.4.2016 od 14:00 hodin: Řachanda – Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou
okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám.
Pohádka/ Česko/ 2016. Vstupné: 110,-Kč.
INZERCE – JEZDECKÁ STÁJ PŘESKAKY

Jezdecká stáj Přeskaky přijme nově členy jezdeckého kroužku. Kroužek je určen pro děti od 5
let i pro dospělé. Výcvik probíhá na kvalitních koních, celoročně v areálu JS,
denně vždy po dohodě s lektorem. Výcvik je veden kvalifikovanými lektory
s platným osvědčením instruktor – cvičitel jezdectví. Lektoři mají zkušenosti
z jezdeckého sportu. Výcvik je vždy veden citlivě s ohledem na schopnosti daného jezdce. Paušální cena jezdeckého
kroužku je 800,-Kč za měsíc s pravidelnou docházkou 1 x týdně.
Více informací na www.jezdeckastajpreskaky.webnode.cz nebo na tel. čísle
728 346 948.
SLOVO STAROSTY

Jak

jsme informovali v minulém čísle Chbanských novin, obchod ve Chbanech byl ke dni
4.4.2016 uzavřen. Obec Chbany vyhlásila záměr pronájmu uvedeného obchodu. O obchod projevil
zájem pouze jeden obchodník, ale z jeho strany nebyly doloženy všechny požadované dokumenty a
to ani přes opakovanou výzvu (potvrzení o bezdlužnosti na finančním úřadě, sociálním zabezpečení,
zdravotní pojišťovně a celním úřadě). Tento problém byl přednesen na jednání zastupitelstva obce
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dne 31.3.2016, kdy k tématu proběhla diskuze a JEDNOHLASNĚ bylo odsouhlaseno, že obchod ve
Chbanech bude provozovat obec sama. Každé zasedání zastupitelstva je veřejně přístupné a může na
něj přijít kdokoliv. Jelikož opět se šířili po obci zvěsti, jak chceme 30 tis. Kč za pronájem apod., tak
bych rád tuto informaci uvedl na pravou míru – měsíční pronájem obchodu byl 2 950,-Kč, tedy
25,56Kč/m2, což je méně než požadujeme za pronájem při přidělení obecního bytu.
Další zvěst, kterou bych rád uvedl na pravou míru, se týká obchodu v obci Poláky. Ano, obec
Chbany bude provozovat obchod v obci Chbany, ale to hlavně z důvodu, že obchod se nachází v budově, kterou obec Chbany vlastní! V obci Poláky vlastní budovu obchodu soukromý vlastník. Hlavním důvodem, proč byl obchod uzavřen, byla skutečnost, že v obci neměl provozovatel takové zisky,
jaké si představoval! Ano, provozovatel požadoval po obci příspěvek, který nebyl na zastupitelstvu
schválen, ale důvod byl prostý – obec nemůže zvýhodňovat určitého podnikatele. Jak by to vypadalo,
kdyby obec jednomu podnikateli přispívala a po druhém požadovala nájemné? Dalším aspektem byla
skutečnost, že ve výdajích obchodu byly např. manka a ztráty, dálniční známka a také nájemné za
budovu (svým způsobem si jeden holding navzájem platil sám sobě nájemné). A perlička na závěr –
cca. půl roku po uzavření obchodu přišla na obec poptávka od bývalého provozovatele obchodu v
Polákách, jestli obec neví o nějakých prostorách, kde by se dal provozovat obchod. Na vině není
obec, že není obchod v Polákách, na vině je fakt, že bohužel pro žádného podnikatele není tato oblast
lukrativní a tudíž není zisková. Důvodem je i fakt, že je zde pouze 122 trvale žijících osob a i když
sdělujeme všem potenciálním zájemcům, že je to oblast turistického ruchu a je zde řada chat, není to
pro podnikatele lákavé. Ani žádný vietnamský obchodník neměl o obchod v Polákách zájem. Rád
bych, aby občané přestali tento problém řešit na návsi, v hospodě, osočovat paní místostarostku atd.
a prostě přišli na obec, kde jim rádi tuto situaci ujasníme. Už je celkem únavné neustále poslouchat,
jak je upřednostňována jedna obec před druhou. Je logické, že je jedna část hlavní a další jsou přidružené a rozhodně to nebylo rozhodnutí nás zastupitelů. To je to samé, jako by vám vadilo, že Praha
je hlavním městem České republiky.
Jak jsme již informovali, obec Chbany žádala z fondu hejtmana Ústeckého kraje o příspěvek na
nákup autobusových zastávek. Bohužel obec tento příspěvek nezískala. Nicméně jsme požádali o
příspěvek ČEPS, a.s., tak uvidíme, jestli aspoň zde budeme úspěšní. Obec žádala o dotaci z POV
Ústeckého kraje na vybudování chodníku k autobusové zastávce v obci Poláky, ale doposud nebylo
rozhodnuto.
Závěrem sděluji občanům, že obec Chbany se zapojila do třídění zářivek a výbojek (světelné
zdroje – lineární zářivky, kompaktní zářivky – úsporné žárovky, výbojky, LED žárovky, průmyslová
svítidla). Domácnosti a instituce mohou výše uvedená osvětlovací zařízení předat k recyklaci v místech zpětného odběru. Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je
možné vyhodit do směsného odpadu. Neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují ekologické
riziko a dle legislativy jsou z povinnosti zpětného odběru vyňaty. Průmyslová svítidla podléhají zpětnému odběru a jakékoliv jiné zacházení, jako repase nebo rozebírání a částečný prodej dílů do sběrných surovin je v rozporu se Zákonem o odpadech.
Jiří Hoření, starosta obce
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Vydavatel: OÚ Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany, tel: 474 392 022, fax: 474 392 986, e-mail: obec@chbany.cz, www.chbany.cz.
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Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah článku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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C h b a n s ké n ov i ny

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 14.5.2016 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
STANOVIŠTĚ
9,00 – 9,15
Chbany
stanoviště č.1 – u čp.29
9,20 – 9,30
Chbany
stanoviště č.2 – u hasičárny
9,35 – 9,45
Chbany
stanoviště č.3 – u rybníka (staré Chbany)
Roztyly
stanoviště č.4 – nad kapličkou
9:55 – 10,15
Soběsuky
stanoviště č.5 – u prasečáku
Vikletice
stanoviště č.6 – na parkovišti proti camp Piraňa
10,20 – 10,35
Vikletice
stanoviště č.7 – na návsi
Vadkovice
stanoviště č.8 – u nádrže
10,45 – 11,15
Vadkovice
stanoviště č.9 - parkoviště
11,20 – 11,30
Malé Krhovice stanoviště č.10 – na návsi
11,35 – 12,10
Poláky
stanoviště č.11 – na návsi
12,15 – 12,25
Hořenice
stanoviště č.12 – u rozboče
12,40 – 12,50
Přeskaky
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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