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Úvodní slovo starosty
VáÏení obãané,
srdeãnû Vás zdravím a opût Vám pﬁiná‰ím pár aktuálních zpráv. Urãitû jste v‰ichni,
nebo alespoÀ nûkteﬁí z Vás, zaregistrovali
stavební práce u na‰í ‰koly. Pﬁes prázdniny
jsme nechali postavit plot kolem hﬁi‰tû
a snad tím zamezili pﬁístup ãerné zvûﬁi,
která si chodila cestou kolem vinic hrát
právû na na‰e hﬁi‰tû. Vût‰inou po sobû zanechávala pûknou spou‰È. Zaãaly také
práce na oplocení kolem ‰koly a novém
chodníku. Práce by mûly b˘t dokonãeny do
konce ﬁíjna a samozﬁejmû se v‰ichni na v˘sledek tû‰íme. SoubûÏnû probíhají pﬁípravy
stavby nové ‰kolky. Projektová dokumenta-

ce je jiÏ hotová a byly podniknuty kroky k její
realizaci.
Obec v leto‰ním roce podala nûkolik Ïádostí o dotaci. Nûkteré byly úspû‰né jako
napﬁíklad dotace z Operaãního programu Îivotního prostﬁedí na kulturní zaﬁízení (ná‰
sál U Tﬁí lip), kde dojde k zateplení, k v˘mûnû stﬁechy, osvûtlení a instalaci vzduchotechniky. Úspû‰né byly také krajské dotace
na opravy komunikace a nákupu nového
traktoru.
BohuÏel dotace na dûtské hﬁi‰tû a opravu
tûlocviãny nevy‰ly. Podali jsme je‰tû Ïádost
o dotaci nadaci spoleãnosti âEZ (tzv. oranÏové hﬁi‰tû). Nyní ãekáme na vyjádﬁení spo-

leãnosti. Uvidíme, jak v‰e dopadne ãi nedopadne, ale i tak se na jaﬁe pﬁí‰tího roku vybuduje hﬁi‰tû u Májky. Je to na‰e priorita
a jsme rozhodnuti hﬁi‰tû vybudovat bez
ohledu na to, zda nám s financováním pomÛÏe dotace.
Dovoluji si pﬁipomenout pﬁipravované
akce do konce roku. NezapomeÀte si rezervovat ãas jiÏ nyní:
■ 26.10. Îalhostick˘ Stra‰idlák
■ 9.11. Zájezd do Prahy na ãinohru
„INSTALACE“
■ 10.11. Drakiáda
■ 28.11. Posezení se seniory
■ 1.12. Rozsvícení vánoãního stromeãku
■ 6.12. Mikulá‰ská nadílka s ãerty
Krampus a veãerní zábava, hraje
skupina „VITAMÍN“
■ 14.12. Vánoãní trhy v DráÏìanech
■ 29.12. Oslava konce roku
V‰em bych velmi rád podûkoval, za podporu, pomoc a úãast pﬁi obecních akcích.
Pokud máte nûjak˘ nápad na uspoﬁádání
akce, pﬁijìte k nám, podûlte se a spoleãnû
v‰e mÛÏeme realizovat k radosti nás v‰ech.
Jsme tu pro Vás a kdyby jste cokoliv potﬁebovali, obraÈte se na mne, obecní úﬁad
nebo na kteréhokoli zastupitele.
Zdenûk Javorek
INFORMACE PRO OBâANY OBCE
■ Rádi bychom upozornili obãany, kteﬁí
bydlí v obecních bytech, Ïe je v obci zﬁízena tzv. „Bytová komise“. Komise ﬁe‰í
pﬁipomínky a námûty k bydlení v obecních
bytech a je také kontaktem pro pﬁípadné poruchy ãi problémy.
Kontaktem je pan Jan Hamerník,
tel. 607 570 436
■ Dne 7.10.2019 bude v Îalhosticích umístûn kontejner na velkoobjemov˘ odpad.
Kontejner se bude nacházet na obecním pozemku u vlakového nádraÏí Îalhostice. Prosíme obãany, aby respektovali úãel sbûrného místa (elektro odpad, Ïelezo) a velkoobjemov˘ odpad umístili do tohoto kontejneru.
PODùKOVÁNÍ
■ Rád bych touto cestou podûkoval nálezci
panu Janu ·estákovi, kter˘ den 5.7. na
akci Îalhobeat nalezl penûÏenku sleãny
Moniky Vajglové a s cel˘m obsahem ji vrátil.
Dûkuji za zodpovûdnost, svûdomitost
a ãestné jednání. Dûkuji moc!
Jaroslav Barto‰
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Já, plastová lahev
LeÏím zde jiÏ ãtrnáct˘m rokem a musím ﬁíci, Ïe se mi poslední
dobou neleÏelo zrovna lehce. Jsem plastová lahev od coly, kterou
mÛj krátkodob˘ majitel zanechal právû zde, ve strouze na cyklotrase mezi Pí‰Èany a Îalhosticemi. NeleÏí se mi zde ‰patnû - jen si
zkuste se tolik let povalovat jako já!
A na co si stûÏuji? Ano, dopadla jsem podobnû jako miliardy kolegyÀ a kolegÛ, rozeset˘ch po svûtû. Nûkteﬁí dokonce putují do oceánu, ale to není mÛj pﬁípad. Pﬁi nejlep‰ím se pﬁi nûjaké povodni dostanu do Pískovny a Labe, ale pﬁi aktuálním suchu je to utopie (v tomto
suchu ne od slova utopit se, samozﬁejmû). StûÏuji si na nejistotu,
která nás, odpadky v okolí Îalhostic poslední dobou oprávnûnû trápí.
Nejistota v tom smyslu, Ïe nevíte dne ani hodiny, kdy vás nûjak˘ aktivní a uvûdomûl˘ obãan sebere a bez známky v˘ãitek vytﬁídí!

A tak krásnû se nám zde v kﬁoví leÏelo...

Ani lahev od mléka není v bezpeãí...

Máme plno, odjezd!
Ano, letos jiÏ podruhé a stejnû tak nûkolikrát v loÀském roce, se
sebrala banda nenechavcÛ z ﬁad obãanÛ Îalhostic a vyrazila bez
milosti zvednout kaÏd˘ odpadek, kter˘ jí stojí v cestû. Tento nájezd
je vÏdy o kousek intenzivnûj‰í a masovûj‰í. Lidí, kteﬁí se zapojí, kaÏdou akcí pﬁib˘vá. Jen si prohlédnûte fotky kolem, kolik lidí si na nás
zvedá své sebevûdomí. Napadá mne sousloví „konec odpadkÛ
v âechách“ :(
Milé igelitky, lahve, konzervy a sklenice, tﬁesme se, neboÈ zde
v Îalhosticích nám jiÏ p‰enka nepokvete. ZachraÀ se, kdo mÛÏe‰,
uÏ si jdou i pro mû....
Jan Waldhauser

Ukázkov˘ koãiãí hﬁbet Václava Rottera

URNO - útvar rychlé neutralizace odpadkÛ
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Rozhovor s...
Iva Hy‰plerová, starostka obce
■ Na jaké oblasti v Ïivotû obce se spolu
se zastupiteli aktuálnû zamûﬁujete?
V souãasné dobû jsme
se zamûﬁili na v˘stavbu nového sportovi‰tû.
Jde o sportovi‰tû pro
v‰echny vûkové kategorie. Najdete zde posilovací stroje, workoutové hﬁi‰tû ale i houpaãky pro malé dûti.
Toto sportovi‰tû budeme zaãátkem ﬁíjna
otevírat.
■ Co tebe osobnû na práci v zastupitelstvu nejvíce baví?
Práce v zastupitelstvu je hlavnû o práci
s lidmi pro lidi. Nejvût‰ím radost mi dûlá,
pokud se podaﬁí vyﬁe‰it nûjak˘ problém
a ﬁe‰ení je pﬁínosem pro obãany. Práce
v zastupitelstvu není o politice jako takové,
ale o bezprostﬁedním kontaktu s obãany, naslouchání jejich potﬁebám a plnûní slíben˘ch
cílÛ.
■ Îalhostice a Pí‰Èany jsou si velmi blízké, geograficky je to nadohled :) Kde vidíte moÏnost spolupráce s na‰í obcí,
tedy se Îalhosticemi?
Dle mého názoru je dobré spolupracovat
pﬁi plánování spoleãensko-kulturních akcí,
aby se termínovû nepﬁekr˘valy.

•
■ Chystá se u vás v Pí‰Èanech v dohledné dobû nûjaká zajímavá akce, kterou by
si nemûli nechat ujít také obãané Îalhostic?
Dne 6.12. letos netradiãnû krampusové
a 31.1. tradiãní obecní ples.

Václav Rotter, zastupitel obce
Do aktuálního Zpravodaje jsme se rozhodli
opût zaﬁadit „seznamovací koleãko“ s na‰imi zastupiteli. K rozhovoru tentokrát svolil
zastupitel Václav Rotter, za coÏ jsme rádi a
dûkujeme.
■ Ahoj Va‰ku, díky za tvÛj ãas. MÛÏe‰
nám na úvod, prosím, ﬁíci nûco o sobû?
Zdravím v‰echny ãtenáﬁe. Jsem aktuálnû
asi nejmlad‰í zastupitel Îalhostic, je mi 36
let. Do Îalhostic jsem se pﬁistûhoval teprve
nedávno. Pﬁed 7 lety jsme nad horní tratí,
hned u tûch star˘ch závor, koupili pozemek
a postavili slamûn˘, pasivní dÛm, izolovan˘
slámou. Z toho samotného si uÏ asi o mû
udûláte obrázek. Obãanem Îalhostic jsem
pak teprve dva roky. Jinak pracuju jako programátor v Praze, ale tedy vût‰inu ãasu
dûlám z domova. V Litomûﬁicích jsem se
kdysi stal ãlenem Z.O. Strany zelen˘ch a
toho se stále drÏím.
■ Jak˘m ãinnostem se jako zastupitel
vûnuje‰ a s ãím se na tebe mohou obãané obracet?
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UÏ z profesního hlediska se vûnuji hlavnû
záleÏitostem ohlednû v˘poãetní techniky,
softwaru, webov˘ch stánek a informaãních
systému. Druh˘m zábûrem je pak ekologie,
které je v aktuálním kontextu jednou z nejdÛleÏitûj‰ích vûcí pro budoucí udrÏitelnost
Ïivota v‰ude na Zemi. Bûhem stavby domu,
kter˘ jsme stavûli nûkolik let svépomocí,
jsem se také nauãil rÛzn˘m ﬁemeslÛm.
TakÏe velice dobﬁe ovládám problematiku
pasivních domÛ, dﬁevostaveb a urãité zku‰enosti mám i se Zelenou úsporám. V poslední ﬁadû pak rád fotím a pí‰u ãlánky o
v‰em co se kde dûje.
■ Co tû na práci zastupitele nejvíce baví
a co tû nejvíc pﬁekvapilo?
Baví mû ta „moc“, jako zastupitel mám
moÏnost rozhodovat o tom, jak˘m zpÛsobem se budou Îalhostice, nejen v aktuální
volebním období, rozvíjet. Nejvíc pﬁekvapen˘ jsem pak byl asi ze soudrÏnosti celého
zastupitelstva. Na ‰kolení pro nové zastupitele, které poﬁádala Strana zelen˘ch loni na
podzim v Praze, v‰ichni mluvili o tom, jestli
jsou ve sv˘ch obcích v koalici, nebo v opozici... no a já k tomu nemûl co ﬁíct, protoÏe
tady táhneme v‰ichni za jeden provaz a to je
pro Îalhostice asi nejlep‰í.
■ Co bys chtûl obãanÛm na‰í obce vzkázat?
Moc se mi ta na‰e ves líbí. Nejsme Ïádn˘
„vidlákov“, ani satelitní periferie Litomûﬁic.
Máme tu své náklaìáky, rychlíky a vinohrádky a v‰ichni jsou tu fajn. No a tﬁiìte
odpad, ‰etﬁete vodu, nepalte v kotlích plasty
a pﬁijìte se na nás nûkdy na zasedání zastupitelstva taky podívat. Ahoj.

Îernosecká Pohádková cesta
Minulou sobotu, t˘den po Neckyádû, jsme se rozhodli zúãastnit Îernosecké
Pohádkové cesty, která loni sklidila velik˘ úspûch. Akce byla zveﬁejnûna uÏ pár
t˘dnÛ na Facebooku a bylo zvlá‰tní, Ïe ji lajkovalo pﬁes 2000 uÏivatelÛ - no
snad jich tam tolik nepﬁijde... chyba lávky! Úãast pﬁedãila i ty nejvût‰í oãekávání!
PﬁijíÏdûli jsme po cyklostezce je‰tû pﬁed zaãátkem a uÏ byla vidût fronta asi
100 rodiãÛ s dûtmi. TakÏe jsme bleskovû zaparkovali kola a rychle se do fronty zaﬁadili. Je‰tû Ïe tak, protoÏe za námi se fronta zaãala enormnû prodluÏovat a za chvíli byla je‰tû 3x tak dlouhá. âekali jsme asi hodinu a pÛl, neÏ se na
nás dostala ﬁada a k radosti dûtí, jsme koneãnû vyrazili do lesa za Rumcajsem,
ohnivákem, princeznou, dráãkem, vílou, vodníkem a nakonec i ãertem.
Jednotlivá stanovi‰tû byla jednoduchá s ohledem na to, jak rozdíln˘ vûk
mÛÏou dûti pﬁi plnûní úkolÛ mít. Tam, kde byl úkol ãasovû nároãnûj‰í, se zas
tvoﬁila fronta, ov‰em v porovnáním s tou na zaãátku, to bylo jen drobné zdrÏení.
Po absolvování v‰ech sedmi stanovi‰È pak za odmûnu dûti dostaly poukázku na ‰pekáãek a limãu, která, i pﬁes nûkolikery technické problémy, nakonec
tekla.
Cíl by na pláÏi, kde byl i táborák, takÏe zatímco jsem dûtem ohﬁíval veãeﬁi,
oni si stavûli na pláÏi hráze a brouzdali se ve studeném Labi, kolem nich proplouvaly vût‰í, ãi men‰í plavidla a vytváﬁeli vlny, coÏ se dûtem velice líbilo.
Pro mû, jako náv‰tûvníka bych akci povaÏoval za poddimenzovanou. Ov‰em
s ohledem na to, Ïe poﬁadatelé takovouto náv‰tûvnost neoãekávali, neboÈ byla
snad 10x vy‰‰í neÏ loni, bych to tak ãernû nevidûl. TakÏe jak pﬁí‰tû? Akci tolik
nepropagovat, nebo se radûji pﬁipravit na davy blázniv˘ch rodiãÛ? To uÏ je na
uváÏenou pro poﬁadatele na pﬁí‰tí rok. Na‰im dûtem se akce a následné brouzdání v Labi na krásné píseãné pláÏiãce i tak velice líbila.
Václav Rotter
●
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Zaãala ‰kola...
V pondûlí 2. záﬁí byl v na‰í ‰kole zahájen nov˘ ‰kolní rok. Îáci
a uãitele se shromáÏdili na ‰kolním dvoﬁe, pﬁítomni byli i rodiãe prvÀákÛ a starostky okolních obcí. Îalhostickou obec zastupoval místostarosta pan Jan Waldhauser. V‰echny pﬁítomné pﬁivítala paní ﬁeditelka Mgr. Alena KrchÀavá. Pﬁedstavila uãitelsk˘ sbor a nové Ïáky,
kteﬁí na na‰i ‰kolu pﬁestoupili z litomûﬁick˘ch ‰kol. Poté informovala pﬁítomné o novinkách ve ‰kole - nová okna, vybavení tﬁíd nábytkem, nové oplocení. Slavnostní zahájení pokraãovalo pﬁivítáním
ÏákÛ 1. tﬁídy.
P¤IVÍTALI JSME PRV≈ÁâKY - Nové Ïáãky ‰koly jsme pﬁivítali
v jejich tﬁídû. Postupnû k nim a k jejich rodiãÛm promluvila paní ﬁeditelka a pﬁedstavitelé pﬁi‰kolen˘ch obcí - paní Vencláková, starostka Libochovan, paní Rúfusová, starostka Velk˘ch Îernosek, pan
Waldhauser, místostarosta Îalhostic. Kromû vﬁel˘ch slov ocenili pﬁítomní i dary, které zmínûní pﬁedstavitelé dûtem pﬁinesly. Paní uãitelka tﬁídní Mgr. Iva Hy‰plerová jim mohla podûkovat i za v˘raznou finanãní podporu. Pﬁejeme mal˘m ‰kolákÛm radostnou a úspû‰nou
‰kolní práci!
Vladimír Fiedler

Zájezd vinaﬁství Roudnice nad Labem
Dne 14.9. se na‰e obec vydala na zájezd,
a to pﬁímo do vinic roudnického vinaﬁství
Lobkowicz, které se nachází na Sovici ve
Vetlé a rozprostírají se na 70 ha. Poãasí
nám pﬁálo, a tak nás pan sklepmistr provedl
vinicemi s pﬁedná‰kou o v˘robû, historii vína
a celého vinaﬁství. Procházku jsme zakonãili ochutnávkou vína s obãerstvením. Dûkujeme v‰em, kteﬁí se zúãastnili, bylo to fajn
a tû‰íme se na dal‰í akci. ZároveÀ nás mrzí,
Ïe se akce zúãastnilo tak málo obãanÛ.

●
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Jak jsme slavili 1. máj
Tento den, 1.5.2019, se se‰la spousta dûtí, mladí i ti trochu star‰í, aby oslavili Svátek práce. Ten se slaví jiÏ od roku 1890 na pamûÈ
vypuknutí stávky americk˘ch dûlníkÛ v Chicagu. Se‰lo se nás dost
- a v‰ichni v krásném dobovém obleãení. Konal se totiÏ originál
retro prvomájov˘ prÛvod!
Nechybûly alegorické vozy, které navozovaly atmosféru prvomájov˘ch prÛvodÛ.
Dûti z Hastrmánku vytvoﬁily pro v‰echny úãastníky krásná mávátka a nechybûly ani portréty na‰ich b˘val˘ch prezidentÛ.

Za znûní revoluãních písní se tato parta nad‰encÛ vypravila ze seﬁadi‰tû u nádraÏí na prvomájov˘ prÛvod na‰í obcí. U obecního úﬁadu
jsme vyslechli projev starosty, z úst jeho Ïeny krásnou báseÀ a nakonec zaznûla ãeskoslovenská hymna. PrÛvod pokraãoval k Ïelezniãnímu pﬁejezdu na Pí‰Èany, ulicí pod tratí aÏ na „plac“, kde bylo zaji‰tûno bohaté obãerstvení. Cesta prÛvodu byla doprovázena hudbou a zvuky klaksonÛ projíÏdûjících aut.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí zavzpomínali na prvomájové oslavy, dali
námûty a hlavnû v‰em, kteﬁí se zúãastnili.
Také dûkujeme Fandovi Tichému, kter˘ dbal o na‰í bezpeãnost.
Jana Jake‰ová a Zdena Dopitová

Pozvánka na Stra‰idlák
Dovolujeme si pozvat obãany na stra‰idelnou,
hrÛzostra‰nou a dûsivou akci, ‰est˘ roãník
Ïalhostického Stra‰idláku!!
Stra‰idlák se koná 26.10. a v‰ichni jste
srdeãnû zváni.
Tû‰í se na vás Krvavá Mary, Rozparovaã
Labsk˘ a dal‰í. Tedy celá stra‰idelná
smetánka.
Prosíme dobrovolníky, kteﬁí chtûjí pomoci s realizací akce
Stra‰idlák, pﬁihlaste se na obecním úﬁadû.

Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm
Opût pﬁiná‰íme cel˘ seznam tûch, kteﬁí spolu s námi oslavili svá Ïivotní jubilea. Je‰tû jednou blahopﬁejeme paní Vûﬁe Kalcovské, Irenû Kejﬁové, Miroslavû âápové, Olze Mainkové a paní Marii Dufkové.
Pevné zdraví a Ïivotní pohodu pﬁejeme spoleãnû s ãlenkami SPOZ pod vedením paní Daniely Kubové!
●
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Îalhostická neckyáda 2019
V polovinû srpna se konala jiÏ tradiãní Îalhostická neckyáda. Poãasí akci pﬁálo, neboÈ po nûkolika de‰tiv˘ch dnech, se koneãnû vyãasilo a mezi mraky vykukovalo slunce, které ani nebylo zas tak intenzivní, jako v pﬁedchozích tropick˘ch vedrech.
Na úvod probûhlo pﬁedstavení jednotliv˘ch posádek a jejich plavidel a hned poté v‰ichni vyrazili na vodu. Tento roãník se opût
úãastnili tradiãní posádky a opût v netradiãních plavidlech. Na vodû
jste mohli spatﬁit starostovy necky - pochopitelnû, vÏdyÈ to byla neckyáda - pak tu byl kryt˘ vor, jeden plavãík s nafukovacím ananasov˘m kruhem s palmou, pirátská veslice s pﬁeváÏnû Ïenskou posádkou a v neposlední ﬁadû i campingov˘ stan s táborákem i kadibudkou.
Nálada na plavidlech i na bﬁehu mezi suchozemsk˘mi krysami
byla velice pﬁátelská a uvolnûná, v‰ichni se náramnû bavili. Nûkterá plavidla nabrala chvíli po startu kolizní kurz a drÏela jej témûﬁ do
konce, takÏe se není ãemu divit, Ïe do‰lo k nûkolika blízk˘m setkáním záchranného kruhu.
VymûÀovaly se i zásoby z palubního baru/táboráku, nûkteﬁí námoﬁníci na vlastní kÛÏi okusili i Labsk˘ch stojat˘ch vod.
KdyÏ se plavidla úspû‰nû vrátila na bﬁeh, tak je‰tû nevûdûlo, kdo
je vítûzem, o tom rozhodovali vzápûtí sami diváci sv˘mi hlasy. Absolutními vítûzi se stala posádka kempovacího plavidla se stanem,
kadibudkou a funkãním táborákem, na kterém pﬁímo na vodû zvládli opéct nûkolik buﬁtÛ. V závûsu na druhém místû skonãila pirátská
posádka, která se uÏ na vodû posilovala rumem po vzoru kapitána
Jacka Sparrowa.
Na pevninû pak byl pro suchozemské krysy, tedy hlavnû pro jejich krysátka, k dispozici skákající hrad, malování na obliãej a jako
pﬁekvapení i pûnová bitva. Pûnu pﬁipravil sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
s Velk˘ch Îernosek, kter˘ zajistil také následnou koupel, aby se dûti
od pûny umyly a rodiãe si je zas poznali. Dûti si pak také mohli za-

soutûÏit v pojídání koblih a melounÛ na ãas, dospûlí pak závodili
v pojídání koláãÛ. Kdo nechtûl koblihu, mohl si u stánku koupit klobásu a pívo, nebo i nûjakou tu Kolaloku.
Veãer, pak zaãala hrát kapela, ale nebyli to Ïádní Plavci.
Na Neckyádu dorazili i lidé z Litomûﬁic, kter˘m se takové akce zamlouvají víc, neÏ obrovské masové akce s tisíci náv‰tûvníky na Mírovém námûstí, Stﬁeleckém ostrovû, ãi V˘stavi‰ti. Ov‰em, jak jsme
se mohli pﬁesvûdãit u sousedÛ ve Velk˘ch Îernosekách, i malá akce
mÛÏe rychle pﬁerÛst poﬁadatelÛm pﬁes hlavu, ale o tom si napí‰eme
nûkdy jindy.

Rozlouãili se s námi
V uplynulém období nás navÏdy opustila
paní Marie BlaÏejová. Zastupitelstvo obce
Îalhostice si dovoluje vyjádﬁit svoji upﬁímnou
soustrast rodinû a pﬁátelÛm.

●

6

●

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

•

3. âTVRTLETÍ 2019

Rádi tﬁídíme odpad aneb „Kam s ním?“
ÎLUT¯ KONTEJNER NA PLASTY
ANO Do kontejnerÛ na plasty patﬁí fólie,
sáãky, plastové ta‰ky, se‰lápnuté PET
láhve, obaly od pracích, ãistících a kosmetick˘ch pﬁípravkÛ, kelímky od jogurtÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ, balící fólie od spotﬁebního
zboÏí, obaly od CD diskÛ a dal‰í v˘robky
z plastÛ.
Pûnov˘ polystyren sem vhazujeme
v men‰ích kusech.
NE Naopak sem nepatﬁí mastné obaly se
zbytky potravin nebo ãistících pﬁípravkÛ,
obaly od Ïíravin, barev a jin˘ch nebezpeãn˘ch látek, podlahové krytiny ãi novodurové
trubky
MODR¯ KONTEJNER NA PAPÍR
ANO Hodit sem mÛÏeme napﬁíklad ãasopisy, noviny, se‰ity, krabice, papírové obaly ,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliov˘mi ok˘nky sem mÛÏete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitﬁku! Nevadí ani papír s kanceláﬁsk˘mi
sponkami. Ty se bûhem zpracování samy
oddûlí.
NE Do modrého kontejneru nepatﬁí uhlov˘, mastn˘, promáãen˘ nebo jakkoliv zneãi‰tûn˘ papír. Tyto materiály nelze uÏ nadále recyklovat. Pozor, pouÏité dûtské pleny
opravdu nepatﬁí do kontejneru na papír, ale
do popelnice
ZELEN¯ KONTEJNER NA SKLO
ANO Do zeleného kontejneru mÛÏeme
vhazovat jakékoliv sklo, napﬁíklad lahve od
vína, alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ, sklenice od keãupÛ, marmelád ãi zavaﬁenin. Patﬁí sem také tabulové sklo z oken a ze
dveﬁí. Vytﬁídûné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále tﬁídit!
Pokud jsou vedle sebe zelen˘ a bíl˘ kontejner, vhazujeme do bílého ãiré sklo a do
zeleného sklo barevné.
NE Do tûchto nádob nepatﬁí keramika
a porcelán. Nepatﬁí sem ani autosklo, zrcadla nebo tﬁeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patﬁí zpût do obchodu.
KONTEJNER OZNAâEN¯ ·EDOU NÁLEPKOU NA KOVY
ANO Do kontejnerÛ na kovy patﬁí drobnûj‰í kovov˘ odpad, kter˘ lze skrz otvor bez
problémÛ prostrãit - typicky plechovky od
nápojÛ a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víãka, krabiãky, hﬁebíky, ‰roubky,
kanceláﬁské sponky a dal‰í drobné kovové
odpady.
Na sbûrné dvory lze kromû tûchto men‰ích odpadÛ odváÏet i dal‰í kovové odpady trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola
a dal‰í objemnûj‰í pﬁedmûty. Samostatnou
kapitolou jsou kovové elektrospotﬁebiãe,
které lze na sbûrn˘ch dvorech odkládat
pouze kompletní.

NE Do kontejnerÛ urãen˘ch pro sbûr kovÛ na ulici nepatﬁí plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpeãn˘ch látek,
ani domácí spotﬁebiãe a jiná vyslouÏilá zaﬁízení sloÏená z více materiálÛ. Tyto druhy odpadÛ se tﬁídí na sbûrn˘ch dvorech samostatnû.
Nepatﬁí do nich ani tûÏké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo ãi rtuÈ.
Samostatnou kapitolu pak tvoﬁí autovraky, které pﬁevezmou a doklad
o ekologické likvidaci vystaví na vrakovi‰tích.

MoÏnost objednávky ta‰ek
na tﬁídûní odpadu
Dovolujeme si upozornit obãany, Ïe je moÏné si objednat ta‰ky
na tﬁídûn˘ odpad. Pokud o ta‰ky máte zájem, zastavte se na obecním úﬁadû. Jakmile dosáhne poptávka poÏadovaného mnoÏství,
obec ta‰ky objedná hromadnû.
1) Barevné ta‰ky na tﬁídûn˘ odpad
Jedna sada ta‰ek pﬁedstavuje 3 ks ta‰ek (modrou,
zelenou a Ïlutou) na sbûr
papíru, skla a plastÛ. Nosnost jednotliv˘ch ta‰ek je
10 kg.
Materiál: max. 80% primární PP, min. 20% recyklovan˘ PP, omyvateln˘
Such˘ zip na horním okraji
ta‰ek umístûn˘ na dvou
ta‰kách oboustrannû, na ostatní jednostrannû, tak aby bylo moÏné
poﬁadí ta‰ek v sadû mûnit. Such˘ zip je na protilehl˘ch stranách, kde
je záloÏka, (krat‰í strany) tak aby vyniknul potisk.
Rozmûry: dvû velikostní varianty, velké, vhodné pro distribuci do
rodinn˘ch domÛ a men‰í, vhodné do bytu
A. „velká“ - 35 cm ‰íﬁka*50 cm v˘‰ka*26 cm hloubka;
B. „men‰í“ - 25 cm ‰íﬁka*40 cm v˘‰ka*25 cm hloubka
1) Ta‰ka na kovy

Ta‰ka s pevn˘m dnem na kovy ve dvou velikostech. Nosnost
ta‰ky je opût 10 kg.
Materiál: max. 80% primární PP, min. 20% recyklovan˘ PP, omyvateln˘
Such˘ zip na dvou protilehl˘ch stranách horního okraje ta‰ky
umoÏÀuje kombinování se sadou ta‰ek i na jiné komodity. Such˘ zip
je na protilehl˘ch stranách, kde je záloÏka, (krat‰í strany) tak aby vyniknul potisk.
Rozmûry: dvû velikostní varianty - velké, vhodné pro distribuci do
rodinn˘ch domÛ, a men‰í, vhodné do bytu
C. „velká“ - 35 cm ‰íﬁka*50 cm v˘‰ka*26 cm hloubka;
D. „men‰í“ - 25 cm ‰íﬁka*40 cm v˘‰ka*25 cm hloubka
●
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P¤I OBJEDNÁVCE NUTNO NAHLÁSIT TYP KOTLE
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