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foto: archiv OÚ
Milí spoluobčané,
Pochmurné dny zimního období máme za sebou, novoroční předsevzetí již povětšinou vybledla a tak na začátku jara můžeme střízlivě
hodnotit, které naše plány jsou reálné, jaké změny
jsme schopni uskutečnit. Tento každoroční proces prožívá každý z nás, jeho jakousi paralelou
v činnosti samosprávy je cyklus volebních období s plány na jeho počátcích a vůlí spojenou
s praktickými možnostmi je poté uskutečňovat.
Současné období je svým způsobem výjimečné.
Jak asi mnozí víte, v Evropské unii začalo rokem 2015 nové programové období s novými
dotačními prioritami a rok 2016 znamená
jejich rozpracování do dotačních nabídek
v rámci naší republiky. Co to znamená pro naši
obec? Plánování investičních akcí se děje ve
dvou rovinách. V té první vycházíme z toho, co
v obci skutečně potřebujeme, popřípadě čemu
dáváme prioritu. Ve druhé rovině je to pak nabídka možností získat dotaci v rámci jednotlivých
podporovaných oblastí, a z toho vyplývající snaha
nepropást vhodnou příležitost.
Asi se mnou budete souhlasit, že je třeba vycházet především z toho, co je potřeba. A právě
to, co je potřeba, bychom měli mít dobře prodiskutováno, vyjasněno. Je zodpovědností zastupitelstva potřeby obce formulovat ale stejně tak je třeba
znát a respektovat názory a představy občanů.
Proběhla anketa
Koncem minulého roku jsme se proto obrátili
na naše občany s dotazníkovou akcí, abychom
právě v rámci zpracovávání programu rozvoje
obce zjistili jejich názory. Vrátilo se nám 28
z celkového počtu 180 rozdaných dotazníků.

Jejich detailní vyhodnocení teprve proběhne,
nicméně již při prvotním náhledu do vyplněných
dotazníků je zřejmé, že občané preferují rozvoj
technické infrastruktury obce a podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit.
Druhé kolo dotazníkové akce – chceme znát
vaše názory a přání
Návratnost vyplněných dotazníků je velmi
malá, pouhých 15 % ze všech rozdaných. Aby
tedy byla výpovědní hodnota tohoto dotazníkového šetření větší, připravujeme jeho druhé kolo.
Věříme, že tentokrát bude mít větší odezvu. Jako
zastupitelstvo můžeme v této souvislosti prožívat
jisté zadostiučinění, neboť právě v loňském roce
jsme opravili značnou část místních komunikací,
v přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení jsme
se dostali do fáze vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele této rekonstrukce. Tato příprava
byla poměrně náročná, neboť bylo třeba vypracovat tzv. pasport veřejného osvětlení zjišťující
jeho současný stav, dále generel, to je vlastně
světelný návrh se zatříděním komunikací do tříd
a tomu odpovídající úroveň jejich osvětlení v souladu se současnými normami a požadavky. Bylo
provedeno geometrické zaměření současných
tras kabelů, zjištěn technický stav kabelů
a stožárů. V konečné fázi pak byl projektantem
vypracován technický projekt rekonstrukce.
A jako jakousi korunu celé přípravy jsme vypracovali a podali dvě žádosti o dotaci na rekonstrukci a sice z fondů Středočeského kraje a z programu Efekt vyhlášeného ministerstvem
průmyslu a obchodu. I když se získáním těchto
dotací nelze počítat jako s jistotou, byly by jistě

¢ ZŠ a MŠ Nebužely
pořádají v pátek 8. 4. 2016
v 16.00 h v místní sokolovně
školní akademii.
¢ V sobotu 30. 4. 2016
proběhne tradiční pálení
čarodějnic. Podrobnosti
ještě upřesníme.
¢ V sobotu 7. 5. 2016
přijede do sokolovny Nové
divadlo Mělník s hudební
pohádkou pro děti i
dospělé „Květ zapomnění“.
Začátek představení je
v 17.00 h, vstupné 50 Kč
dítě, 70 Kč dospělý.
¢ V pátek 13. 5. 2016
proběhne v sokolovně oslava
Svátku matek. Vystoupí děti
ze ZŠ a MŠ Nebužely a k
poslechu i tanci přijede na
klávesy zahrát p. Hovorka.
Začátek je v 16.30 h.
¢ V sobotu 14. 5. 2016
přijede opět do sokolovny
Nové divadlo Mělník, tentokrát se zpěvohrou na motivy starých pověstí českých
LIBUSHE. Začátek
představení je v 16.30 h,
vstupné 100 Kč.
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vítaným ulehčením obecnímu rozpočtu
pro tuto akci. Při této příležitosti bych
ještě rád předem odpověděl na možnou
otázku některých z Vás, proč pro rekonstrukci VO nevyužijeme metodu,
kterou nabízejí některé společnosti
a sice financování rekonstrukce z úspor
na spotřebě el. energie a údržbě. Vychází
to z prostého faktu, že rekonstrukcí žádné
úspory el. energie nedosáhneme. V minulosti totiž byly ze současných svítidel
v rámci jakýchsi snah o úsporu odstraněny
mnohé trubice a má-li se novým osvětlením
dosáhnout normou dané úrovně osvětlení,
pak ani použitím svítidel s LED diodami
už další snížení spotřeby nelze dosáhnout.
Rekonstrukce komunikací
Vrátím se ještě k rekonstrukci místních komunikací. Asi víte, že loňskou
rekonstrukci provedla obec z vlastních
finančních prostředků. Pro financování
dalších úseků se pokusíme získat dotaci
z nově otevřených dotačních titulů. Již
rekonstruované úseky doplníme ještě
novým dopravním značením upravujícím omezení jak tonáže, tak rychlosti pro
vjíždějící vozidla. Celkově bychom chtěli,
aby tato oblast byla spíše klidovou zónou.

Stálé diskuse na veřejných zasedáních
zastupitelstva také vyvolává situace
v sokolské ulici, kde parkuje mnoho aut
a průjezd je mnohdy značně omezen. Už
nyní, kdy stání a parkování není dopravními značkami nijak upraveno, je parkování
v rozporu s dopravními předpisy, neboť
v obousměrné komunikaci musí zůstat
průjezdné dva jízdní pruhy. Nechceme ale
parkování v sokolské zásadně omezovat,
jde přeci jenom spíše o obslužnou komunikaci, nikoliv průjezdní. Možným řešením je
změnit tuto komunikaci na jednosměrnou,
ale řešení ještě budeme hledat ve spolupráci
s dopravními odborníky.

dešťové kanalizace, ale z dnešního pohledu
je to zařízení kontraproduktivní. Odvádí
dešťovou vodu mimo obec, místo aby se
zde vsakovala. Máme zde tedy výzvu zabývat se vodním režimem i u nás v obci
a okolní krajině. Vím, že bezprostřední
dopady na naše občany nejsou v tomto
směru tak očividné, ale na kvalitu životního
prostředí určitě pozitivní vliv mají. Můžeme
uvažovat o obnově kalu, jediného zde zbylého, o již několikrát zmiňované rekonstrukci požární nádrže na vodní plochu
přírodního charakteru, obnově rybníčků
nad střelnicí, mokřadních louží u křížku
pode vsí a podobně.

Zacházejme s vodou odpovědně.
Tématem dnešních dnů, zvláště po
zkušenostech z loňského suchého roku, je
voda, její zadržování v krajině, zamezování
rychlých odtoků při vydatných deštích
a podobně. Také u nás v obci je toto téma
velmi aktuální. Víme všichni, jak jsme
v loňském létě mnohdy marně vyhlíželi
bouřkové mraky a jak ty z nějakých záhadných důvodů se naší oblasti vyhýbaly.
I v naší obci zmizely některé přirozené
a umělé vodní nádrže, bývalé studny jsou
převážně nefunkční. Máme sice celou síť

Na realizaci je možné získat dotaci
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nový dotační titul „ Chytré zacházení s vodou“ jehož cílem je motivovat
malé obce do 500 obyvatel k úspornému
využívání vody a vzhledem k probíhající
klimatické změně i přivádění vody zpět
do přirozeného vodního koloběhu. Myslím, že by stálo za to věnovat této oblasti
našeho životního prostředí pozornost
a těším se na nápady, se kterými někteří
z vás jistě přijdou.
Jan Čermák, starosta obce

Text: , foto: archiv OÚ
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ODPADY ³

Vyhovuje nám současný systém placení za odpady?
V zákonu o odpadech je taková nenápadná, ale podstatná věta: původcem
odpadu je obec. Nikoliv tedy jednotliví
občané, kteří odpady fakticky produkují, ale obec.
 Z toho vyplývá, že obec musí zajistit
shromažďování a svoz odpadu včetně
možnosti odpad třídit. Obec to činí tak,
že poskytuje občanům sběrné nádoby na
směsný komunální odpad a místa s kontejnery na tříděný odpad, to je na papír, sklo
a plasty. Na základě smlouvy se svozovou
firmou pak zajišťuje odvoz na skládky či
k dalšímu zpracování, samozřejmě za
dohodnutou úplatu. Jako příspěvek na
tuto úplatu vybírá obec od svých občanů
místní poplatek, jeho výše ale nesouvisí
s množstvím vyprodukovaného odpadu
jednotlivými občany, má spíše charakter
daně a také se oficiálně nazývá Poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výše tohoto poplatku je na rozhodnutí zastupitelstva
a náklady obce v této oblasti nepokrývá.
Pro ilustraci několik čísel
Obec za loňský rok v rámci odpadového
hospodářství získala 331 tisíc korun (to je
za poplatky za popelnice, ze smluv s podnikateli a od spol. EKOKOM za tříděný odpad), vydala 466 tisíc – za svoz popelnic, za
nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad
a svoz kontejnerů s tříděným odpadem.
135 tisíc korun tedy za loňský rok obec doplatila ze svého rozpočtu, to je přibližně

320 korun za občana. Při současné výši
poplatku 650 Kč jde tedy o celou třetinu
nákladů na odpadové hospodářství.
Není už čas na změnu systému?
V této souvislosti jsou mezi občany stále
živé některé otázky. Naše výše poplatku je
ve srovnání s ostatními obcemi relativně
vysoká, navíc ji v této výši vyžadujeme jak od
občánků sotva se narodí, tak i od některých
starších spoluobčanů, kteří svoji popelnici
sotva kdy naplní. Je to spravedlivé? Je toto
naše podpora mladým rodinám či pomoc
osamělým seniorům? Současný systém
nastavilo ještě minulé zastupitelstvo naší
obce a zatím nikdo nepřišel s návrhem to
změnit. Stejně tak musíme odpovídat na
otázku občanů, proč platí stejně ten, komu
jedna popelnice nestačí a i ten, kdo ji nenaplní ani za měsíc. Jak už jsem uvedl, náš
poplatek je poplatkem za provoz systému
odpadového hospodářství a řídí se podle
zákona o místních poplatcích. Je možné
zavést systém s využitím zákona o odpadech, kdy každý bude platit podle skutečně
vyprodukovaného množství odpadu. Je to
záležitost naší volby. Současný systém vychází z představy o uvažování průměrného
občana: když už to musím zaplatit, proč
bych se v produkování odpadu omezoval?
Nebo když výše jeho poplatku bude záviset
na množství odpadu v jeho popelnici, bude
toto množství redukovat ne zrovna přírodě
šetrným způsobem.
Je pravda, že tento systém opravdu
vyžaduje na jedné straně občana ohleduplného k životnímu prostředí, na straně

druhé pak rozvinutý systém sběru
tříděného odpadu ze strany obce.
Mnozí z nás již zcela samozřejmě třídí,
jsou tací, kteří v nerozhodnosti stojí před
kontejnery a uvažují, do kterého vhodit
sklenici s plastovým víčkem a papírovou
etiketou a podobně. U takových je jejich
popelnice stále poloprázdná. Je potěšující,
že těch, kteří třídí, stále přibývá a přibývá
jich hlavně mezi mladými lidmi. Je to asi
dáno jejich větší přirozenou vnímavostí
k životnímu prostředí a jistě i výsledkem
pozornosti, kterou tak zvané environmentální výchově věnují školy a rád konstatuji,
že velmi svědomitě i naše škola. S čím si ale
současný systém, zdá se, neví rady, je tak
zvaný velkoobjemový odpad. Staré kanape,
dosloužilá kuchyňská linka a podobně.
Ty tedy stále končí na skládkách.
Na závěr ještě aktuální informace
Podle nové zákonné úpravy je obec nyní
povinna zajistit oddělený sběr biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu
a sběr kovového odpadu. Motivací je jednak
dále snižovat produkci směsného odpadu,
který doposud končí na skládkách, a dále
podchytit k dalšímu zpracování i drobný
kovový odpad – plechovky, víčka, drobné
předměty, se kterým by do sběrny nikdo
zvlášť nejel. Pro kovový odpad je na dvoře
obecního úřadu černý kontejner a pro rostlinné zbytky a trávu je připravena velká
hnědá popelnice na chodníku před OÚ.
Odvoz většího množství takového odpadu
zajistí po dohodě pracovníci obce.
■
text: Jan Čermák, starosta obce
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´ Škola

Text: Lenka Zárybnická, foto: archiv ZŠ

Nebuželská škola je veselá a tvůrčí…
Počet žáků oproti počátku školního roku
vzrostl o jednoho žáka 2. ročníku, takže
v I. třídě (1. a 2. ročníku) je 13 dětí
a ve II. třídě (3., 4. a 5. ročníku) 17 dětí.

Výuka probíhá v souladu se školským
vzdělávacím programem „Učení pro život“.
Zaměřena je nejen na samotné osvojování
vědomostí, ale zejména na samostatnou
a aktivní práci žáků při jejich získávání. Děti
se učí samostatně přemýšlet, vyjadřovat
myšlenky, diskutovat. Při výuce s nadšením
využívají interaktivní programy, internet
i doplňkovou literaturu.
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K dětem se specifickými poruchami
učení přistupujeme individuálně i v době
mimo vyučování. Vizí školy je být školou
veselou, tvůrčí a inspirativní, v níž každý
žák dosáhne svého osobního maxima.
Žáci jsou vedeni k zdravému životnímu
stylu a velký důraz klademe na ekologické
myšlení. Děti se učí třídit odpady a aktivně
se zapojují do sběrových akcí (papír, víčka,
hliník, plastové lahve, baterie, elektroodpad, tonery, vypsaná pera).
Ve školní družině i kroužcích (chovatelském, hudebním, výtvarném, zdravotním,
sportovním) děti rozvíjejí své nadání a učí
se smysluplně trávit volný čas.
Uplynulé měsíce byly plné aktivit a akcí.
V předvánočním období k nim patřila
návštěva vánočního koncertu v KD Mělník
či loutkové představení ve škole.
Hezkým překvapením pro děti byla
návštěva čertic. Čertovské paní učitelky
naučily děti vyrábět ze sena krásné zápichy
v podobě čertích hlav, které si pak děti
s radostí odnesly domů. Staré zvyky jsme
si s dětmi oživily při pečení a zdobení
vánočních perníčků a při výrobě vánočních
přání a dárečků.

Tradiční prezentací školy na veřejnosti
byl prodej výrobků dětí na předvánočním
jarmarku a vystoupení dětí při rozsvěcení
vánočního stromku v Nebuželích a ve
Střemech.
V kuchařských dílničkách si děti
společně vyrobily občerstvení na vánoční
besídku s nadílkou.
Leden a únor se nesly v duchu příprav
na masopust – masopustní písně, říkadla,
masky a dekorace i oblíbený karneval.
Na návštěvu školy se přišli podívat naši
předškoláci a sedm z nich přišlo k zápisu
do první třídy.
V únoru jsme zahájili plavecký výcvik,
který vystřídal oblíbený kurz bruslení.
V plánu máme plno dalších akcí. Bude
to například návštěva obecní knihovny
spojená se soutěží skupin ve schopnosti
samostatně se orientovat v knihách a vyhledávat potřebné informace.
V dubnu pořádáme školní akademii,
na kterou si děti s chutí připravují pestrý
program.
A konečně – na červen vzhledem
k úspěchu loňské školy v přírodě plánujeme
i letos podobnou akci.
■

…a jaká je školka?
Podívejte se, jak si spolu hrajeme, tvoříme,
tancujeme, muzicírujeme a chodíme ven
do přírody. Spoustu věcí se hravě naučíme
a do školy přijdeme dobře připravení. Je to
důležité, jednou to tady vezmeme do ruky.
Naštěstí máme ještě dost času ;-)
■

Text: redakce, Foto: I. Binderová a archiv MŠ
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´ kultura
Velikonoční
jarmark
Uskutečnil se v neděli 20. března v naší
sokolovně. Přišlo deset prodejců
s tradičními velikonočními dekoracemi,
perníčky, šperky, korálky. Zúčastnila se
i MŠ Nebužely, která zajistila drobné
občerstvení a svůj stánek mělo již tradičně
i chráněné bydlení Zahrada.
Jarmark se vydařil – návštěvníků bylo
ke spokojenosti pořadatelů dost a snad
se líbil i roztomilým jehňatům, která tu
pomohla navodit atmosféru Velikonoc.

Novinky v obecní knihovně

V letošním roce jsme opět z rozpočtu obce nakoupili nové knihy.
Milí čtenáři, výčet některých z nich berte jako lákavou pozvánku.

Doktore, teď to chce klid; Pawlowská, H.: Pravda o mém muži;
Hannah, S.: Pusinka; Kuťák, J.: Území trestu ; Robertsová, N.:
Náhlá vzplanutí; Coben, H.: Chybíš mi, Cizinec; Green, J.: Hledání
Aljašky; Olssonová, L.: Astrid a Veronika; Plaidy, J.: Princ temnot, Cesta povstání; Kepler, L.: Písečný muž, Svědkyně ohně;
Hawkins, P.: Dívka ve vlaku; Rudolf, S.: Jak jsme poslouchali noc
Knížky pro děti: Šandera, J.: Co vyprávěla houpací síť;
Wong, H.Y.: Myš a Krtek, kouzelníci; Havel, J.: Malované čtení;
Rybářová, I.: Matýsek a Majdalenka; Bešťáková, E.: Ovečka Kudrlinka; Čechura, R.: Příhody Maxipsa Fíka; Kolář, J.: Z deníku
kocoura Modroočka; Deary, T.: Temní rytíři a ošumělé hrady;
Saunders, N.: Gladiátoři a koloseum

Tituly pro dospělé: Janečková, K.: Unesená; Fieldingová, J.: Povídej, co vidíš; Mlynářová M.: Asi nejsem ženská; Formanová, M:
Skladatelka voňavého prádla, Snědla dětem sladkosti; Brown, S:
Nízký tlak, V žáru lásky; Moriarty, L.: Sedmilhářky; Taylor, P.:
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Vybrat si můžete přes internet
Na webových stránkách obce www.nebuzely.cz, v sekci knihovna,
je zpřístupněn on-line katalog, v němž najdete knížky, které jsou vám
v knihovně k dispozici. Pro nalezení hledané knihy stačí zadat
jméno autora nebo název knihy.  
■
Text: L. Kloučková

kultura ³

Nové divadlo Mělník uvidíme i v Nebuželích
26. ledna se uskutečnila premiéra
představení Nového divadla Mělník
v Masarykově kulturním domě v Mělníku.
Představení se jmenuje Šeherezáda a autorem hry i hudby je nadaný učitel Radek
Šlangal. Společně s Miladou Hluštíkovou
divadlo režíruje. Jedná se o muzikál protknutý melodickými písněmi inspirovanými prostředím blízkého východu. V divadelním představení jsou použity originální

a velmi nápadité prvky, jako například
spisovatelka píšící děj nového románu,
jenž se odehrává přímo pod jejími prsty
tančícími po klaviatuře psacího stroje.
Nebo permanentní přestavování kulis, kdy
se mezi herci proplétají kulisáci s kostýmy
služebnictva a ještě se různě klaní sultánovi
a další nadaní herci, kteří představují vtipné postavy přímo jim na míru vytvořené.
Hodně pozornosti věnovali tvůrci cho-

Vizitka
Nové divadlo Mělník vzniklo v roce
1951, letos je mu tedy 65 let. Jeho
domovskou scénou je od samého
začátku Masarykův kulturní dům.
Po Sametové revoluci 1989 se spolek
stal občanským sdružením. Soubor vytvořil hodně přes sto
premiér, stovky repríz, jeho řadami prošlo mnoho herců. Účastní
se soutěží a různých kulturních akcí, jakými jsou Průvod Karla
IV. a jeho družiny na Mělnickém vinobraní, historické scénky
při vinobraní, účast na Mělnickém vrkoči, pořádání Divadelních
večerů Vladimíra Dědka, spolupráce s MKD při akci Divadlo
dětem, což je přehlídka pohádek pro děti. Divadelníci pořádají
Mikulášské čertování, straší na hradě Kokořín. Hrají pro dospělé
i děti, vychovávají si herecký dorost. Nejnovější představení je

reografii. V divadelním sboru hrají nebo
jinak účinkují také ochotníci z Nebužel,
Střem a ze Mšena. Nebuželský ochotnický
divadelní spolek začal úzce spolupracovat s mělnickým ochotnickým divadlem
a bude se v budoucnu snažit angažovat
v dalších hrách. Představení bude mimo jiné
i ve Mšeně a v Nebuželích a věříme, že se
diváci i tady dobře pobaví.
■
Text: Šárka Jandová, foto: Tomáš Lorenz

Text: redakce, čerpáno z web. stránek divadla, foto: Tomáš Lorenz
muzikál Šeherezáda a na repertoáru jsou další hry: černá komedie
Tetičky, Libushe, hra na motivy Starých pověstí českých. Dále
je to hra Dva na kanapi, Já jsem Herbert, Podivné odpoledne
Dr. Zvonka Burkeho nebo hudební pohádka Květ zapomnění. ■
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´ Různé
Máte psa nebo kočku? A víte jaké nemoci od nich můžete chytit!
z exkrementů, nebo tím, že si necháme
olizovat od mazlíčků ruce.
Od zvířat můžeme chytit celou řadu infekcí a nemocí, ale nejčastějším problémem
jsou vnitřní parazité jako škrkavka a toxoplazma gondii, měchovec psí, tasemnice
psí nebo srdeční vlasovec psí. K nákaze
dochází pozřením parazitických vajíček,
která nakažení psi vylučují. Larva se zachytí v lidském střevě, následně cestuje po
celém organismu a usídlí se v játrech či
plicích. Nemoc může způsobovat horečku,
vyrážky, bolesti kloubů a svalů nebo
dušnost. Velkým problémem je včasná
diagnóza hlavně u dětí.
V psích výkalech vajíčka přežívají i několik týdnů a že si přinesete domů parazita
na botách, není nic neobvyklého.
Toto téma je v naší obci velice aktuální,
bohužel bezohlednost některých majitelů
psů ohrožuje nás všechny a nejvíce naše

Češi zvířata milují, podle statistik chová
psa vice než 40 procent a kočku více než
20 procent domácností, naše obec není
výjimkou, v roce 2015 bylo evidováno
107 psů.
Zvířata s sebou ovšem nesou i nemoci
a parazity, které jsou přenosné na lidi.
K infekci dochází velmi snadno, nejvíce

Sběrový den

děti. Některá veřejně přístupná místa
v naší obci tak připomínají kaliště. A zvláště
zarážející je to v prostoru u bytovek a v okolí
sokolovny, kde bychom předpokládali, že si
je, jako místa setkávání a odpočinku a her
našich dětí, budou všichni opečovávat. Jak
vyplývá z diskusí na schůzích zastupitelstva, občané volají po rázném řešení. Je to
pochopitelné a nám zastupitelům nemůže
být omluvou, že problém se psími exkrementy řeší více či méně úspěšně ve všech
obcích a městech. Přesto se nám zdá, že
nejúčinnější je zatím cesta domluvy a povzbuzování sebekázně všech majitelů psů.
Obrátili jsme se v těchto dnech na majitele
psů s dopisem, ve kterém je vyzýváme, aby
i této stránce chovatelství domácích
miláčků věnovali náležitou pozornost, aby
se jejich zájem nestával noční můrou pro
životní prostředí nás všech.
■
Text: Petra Jáchymstálová, foto: redakce

Místo a čas přistavení
sběrového vozu:

V sobotu, dne 2. dubna 2016 proběhne v naší obci
sběr nebezpečného odpadu.
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1. Nebezpečné odpady –AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev
V
V

V
V

V
V

a oleje, pneumatiky, vyjeté oleje apod.

2. Velkoobjemové komunální odpady – matrace, nábytek, koberce, podlah.
krytiny, kovové odpady. Stavební suť a střešní krytinu – v omezeném množství.

V
V

V
V

2. dubna 2016
U Obecního úřadu
od 8.50 do 9.20 hod.

3. Výrobky pro zpětný odběr – lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače,
monitory, elektronické nářadí, hračky apod.
Výše uvedený odpad předejte osobně přímo na místě bezplatně
pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou.
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Vás zvou na

Hudebně zábavný pořad
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Umělecká agentura KAZ Nový Bor, mobil: 607 907 168, e-mail: kaz.kanka@seznam.cz
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KANKA

☛
Odjezd autobusu je ve 13.15 h
ze spodní autobusové zastávky.
Vstupné a drobné občerstvení
je zdarma.
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