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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V MOKRÝCH LAZCÍCH

Obecní plány na letošní rok
Vážení spoluobčané,
zimní čas nám může připadat jako
„klidové“ období. Kromě běžných
činností, přípravy rozpočtu na rok 2012,
zajištění adventních setkávání, obecního
plesu a zimní údržby komunikaci jsme se
samozřejmě věnovali i přípravě na další
„letní“ období.
Naše žádost o dotaci na zateplení základní
školy Mokré Lazce z programu Zelená
úsporám zatím nebyla vyřízena, a to ani
kladně, ani záporně (žádost jsme podávali v
červenci roku 2010). Přesto se zastupitelstvo obce rozhodlo realizovat alespoň část
projektu a z důvodu velkého úniku tepla a
nefunkčnosti vyměnit okna a vstupní dveře
ve škole.
Na tuto akci bylo vypsáno výběrové řízení.
Zadávací dokumentaci si vyžádalo 17
firem, nabídku na realizaci podalo 10
zájemců. Hodnotící komise posoudila
dodané nabídky, zkontrolovala jejich
úplnost a podle předem stanovených
kriterií stanovila pořadí firem:
1. místo firma CLIMAX Okna - stavby
s.r.o., Třinec, nabídková cena 623 096, - Kč
vč. DPH
2. místo firma Antonín Essler - RENOVA,
Kravaře, nabídková cena 660 151,- Kč vč.
DPH
3. místo firma OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.,
Ostrava, nabídková cena 673 424,- Kč vč.
DPH.
Pořadí ostatních firem je k dispozici ve
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na
obecním úřadě. Pro zajímavost ještě uvedu
nejvyšší nabídkovou cenu, která byla 846
814,- Kč, což je o 223 718,- Kč více než
nejnižší nabídka.
Výměna oken bude realizovaná v měsíci
červenci, aby škola byla v září připravena
na zahájení nového školního roku.
Další akci, kterou bychom rádi v letošním
roce dokončili, je dostavba komunikace a
propustku Na Nivě včetně napojení na ulici
Kalamárská.
Menší, ale důležitou investicí je oprava
odstavné plochy u prodejny potravin.
Dlažba v tomto prostoru je v havarijním

NEPRODEJNÉ

Setkávání

stavu. V rámci této akce bude odstraněná
stará dlažba a obrubníky, připraven
podklad (vytěžení původního nezpevněného podkladu a návoz a zhutnění kameniva a
strusky), osazeny nové obrubníky a
položena zámková dlažba.

Věřím, že každé setkávání je důležité.
Abychom nezůstali u adventních setkávání,
která se uskutečnila v předvánoční době
minulého roku a byla na ně výhradně
kladná reakce, rozhodli jsme se uspořádat
další setkání nejen pro občany naší obce.

V únoru 2012 jsme podali žádost o dotaci
na ministerstvo pro místní rozvoj z
programu podpora obnovy a rozvoje
venkova na rekonstrukci cyklostezky
spojující nádraží ČD a Doškův Mlýn. Je to
poslední úsek cyklostezky, který je bez
asfaltového povrchu. Její rekonstrukce
bude přínosem nejen pro cyklisty, ale i pro
bruslaře a další skupiny občanů, kteří tuto
komunikaci využívají. Doufám, že už se i
na nás usměje štěstí a žádost o dotaci bude
kladně vyřízena a na podzim bude
cyklostezka opravená.

Pracovní název tohoto setkání je
„posvícenský den obce s pivním
festivalem“. Tato akce se bude konat 23.
června v odpoledních, večerních a
popřípadě i nočních hodinách na
sportovišti u tenisových kurtů. Začátek je
plánován na 15. hodinu. Program bude
připraven pro všechny věkové kategorie.

Na závěr všechny zvu na „posvícenský den
obce s pivním festivalem“, který se
uskuteční v sobotu 23. 6. 2012 na sportovišti u tenisových kurtů. Věřím, že toto
neformální setkání přispěje k navázání
nových přátelství a k utužení dobrých
sousedských vztahů v naší obci a těším se
na setkání s vámi.
František Šteyer, starosta obce

Tříkrálová sbírka
Začátkem roku se konal již 12. ročník
celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá
Charita ČR. Získané prostředky podpoří
desítky charitních projektů na území celé
České republiky. Desetina výnosu sbírky je
určena na humanitární a rozvojovou
pomoc do zahraničí. V letošním roce se
vybralo 74,5 milionů Kč, což je nejlepší
výsledek v historii sbírky.
I naše obec se do sbírky zapojila a bylo
vybráno 26 855,- Kč. (V loňském roce to
byla částka 26 564,- Kč). Děkuji touto
cestou všem, kteří do sbírky jakoukoli
částkou přispěli a samozřejmě i
koledníkům a vedoucím skupinek. Charita
Hrabyně děkuje sloganem POMÁHÁME,
POMÁHEJTE S NÁMI
DĚKUJEME
VÁM.
František Šteyer, starosta obce

Pro děti je zajištěn nafukovací skákací
hrad, různé hry a soutěže, malování na
obličej, výtvarné činnosti... Kolo štěstí se
bude točit pro děti i dospělé. Odpoledne
vystoupí s ukázkou svých dovedností malí
místní hasiči. V podvečer bude přehlídka
místních hudebních kapel (zatím přislíbily
účast dvě skupiny). Večer propukne Oldies
party (hudba pro všechny generace).
Ozvučení a hudbu pro pohodu i zábavu
zajistí po celý den DJ „Karlson“ (Karel
Sýkora).
O občerstvení se postarají místní hasiči a
jejich příznivci. Kromě pěti druhů piv bude
samozřejmě i něco dobrého k jídlu. Atrakce
pro děti jsou zdarma, dobrovolné vstupné
bude použito na dobročinné účely.
Těším se na všechny, kteří mají zájem se
setkávat a prožít pěkné chvíle se svými
spoluobčany.
František Šteyer, starosta obce

Zlatá medaile
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a
často i záchranu života je projevem
humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří
jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit
zdraví, ale i nás všech. Český červený kříž
udělil naší občance paní Markétě Volné
zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského za
40 bezpříspěvkových odběrů krve.
DĚKUJEME.
František Šteyer, starosta obce
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Kdo si hraje, nezlobí ...
Vážení spoluobčané,
jak jste si již určitě stačili všimnout, jako
každým rokem i letos v tuhle dobu zaklepalo
jaro důrazně na naše vrátka. Ačkoli zima
zřejmě ještě neřekla poslední slovo a
především v nočních hodinách dokáže
leckde zalézt člověku pořádně pod kůži, je
jen otázkou času, kdy svůj boj s jarem
definitivně prohraje. Rozkvetlé sněženky,
zpěv ptáků v oblacích a vůbec celá příroda
probouzející se ze zimního spánku jsou toho
neklamným důkazem. Pro mnohé z nás
představuje příchod jara toužebně
očekávané období, kdy můžeme začít doma
realizovat plány a předsevzetí, které jsme
spřádali za dlouhých zimních večerů.
Odměnou za lednové mrazy je sluníčko,
které nás hřeje do zad a které rozjasní tvář i
největším mrzoutům. Připouštím, že
začínající senná rýma, alergie, nadržení
motorkáři na cestách
(osobně proti
motorkám nic nemám), vylézající hmyz ze
svých úkrytů a další podobné projevy
začínajícího jara mi moc radosti nepřináší,
ovšem v součtu kladných a záporných bodů
jasně vítězí pozitiva.
Poté, co sečteme škody po zimě, zjistíme,
kdo nenastartoval auto, komu prasklo
potrubí, kdo se kvůli sněhu nedostal do
práce, kolik jsme kdo protopili, kde komu co

na zahradě pomrzlo a co všechno díky tomu
bude letos zase dražší, pouštíme se s
nebývalou pílí a elánem do práce na
domech i zahrádkách. A protože Češi (pro
škarohlídy Češi, Moraváci i Slezané) jsou
náturou národ pracovitý, elán a píle nám
vydrží minimálně až do prvních sněhových
přeháněk, které s koncem roku přijdou tak
jistě, jako že je nebe na zemi.
Také sportovci v naší krásné vesnici patří
mezi včelky pracovité. Lyžaři sundali lyže a
kombinézy, aby namazali převody,
zkontrolovali galusky a učinili poslední
úpravy a se svými bicykly vyrazili vstříc
prvním jarním kilometrům. Stolním
tenistům sezóna pomalu končí, zatím v
extralize (naše nejvyšší soutěž) drží skvělou
šestou příčku zaručující účast v play-off a
tím pádem i možnost bojovat o některou z
medailí. Svými výkony určitě dělají
Mokrým Lazcům dobré jméno a zviditelňují
je daleko za hranicemi našeho okresu. Jen
tak na okraj - kolik vesnic z naší republiky
se může pochlubit sportovními přenosy v
České televizi? Fotbalisti zahájili boje v
jarní části I.A třídy z druhého místa. Odstup
na prvního je sice velký, ovšem nikoli
neřešitelný. Míč je kulatý a při troše
sportovního štěstíčka… Držme proto
všichni klukům palce, abychom mohli příští

Jaro je konečně tady!
A jakpak by ne? Vždyť jsme vynesli spolu se Všichni se moc těšíme na výlety. První
školáky Mařenu a tím jsme definitivně bude k záchranářům do Ostravy. Děti mají
skoncovali se zimou!
slíbeno, že si prohlídnou nejen hasičské
auto,
sanitku, ale i vrtulník. Druhý výlet
Že se připravujeme na teplé jarní dny, můžete
vidět i na naší zahradě. Právě zde probíhá 2. bude turistický a sportovně zaměřený.
etapa rekonstrukce
výměna malého Soutěžit se bude na Lhotě na Mlýně u
nedostačujícího pískoviště, terénní úpravy, vodníka Slámy.
instalace laviček. Vše směřuje k tomu,
abychom mohli společně užívat průlezek a
vybavení zahrady v nadcházejících hezkých
dnech.

Oslavu Dne dětí si plánujeme se školáky v
areálu našich zahrad.

O dění v naší školce se dozvíte více na
stránkách www.msmokrelazce.cz. Zde
Také dění ve školce se točí kolem jara. Děti najdete také informace k zápisu dětí do MŠ.
barví vajíčka, chystají výzdobu k Pokud se chcete z jarních dnů radovat s
Velikonocům a vymýšlejí spolu s učitelkami, námi, přijďte se podívat na vystoupení
čím překvapí maminky k jejich svátku. našich dětí k svátku maminek 9.5. a 10.5. v
Pozváni budou samozřejmě i tatínci aby si 16.00 hodin.
oslav užila celá rodina.
Alena Hodná, řed. MŠ Mokré Lazce
K jaru patří neodmyslitelně mláďata a na ta
se pojedeme podívat do Opavy na
Zemědělskou školu. (Taky vás napadlo, že je
komické, když děti z vesnice jedou za
domácími zvířaty do města?).
O jarním deštíku a koloběhu vody v přírodě si
přijdou s dětmi do školky popovídat
kamarádi z Areky (Středisko environmentální výchovy v Opavě).
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rok přivítat na našem hřišti mužstva z
krajského přeboru.
Samostatnou kapitolou jsou tenisté. Zatím
sice v obci nemáme žádný organizovaný
oddíl, ovšem tenis u nás poté, co byly
zprovozněny dva pěkné kurty se slušným
zázemím, hrají lidé bez rozdílu věku i
pohlaví. Také letos samozřejmě budou tyto
kurty zprovozněny tak brzy, jak jen to
půjde. Příprava kurtů před sezónou
vyžaduje čas i lidskou práci, proto jste
všichni zváni na brigády, které budou v
jarních měsících pravidelně pořádány.
Rčení „Jak si kdo ustele, tak si i lehne“
platí i pro kurty, takže mysleme na to, že
jak si je na jaře připravíme, tak na nich
budeme po celý zbytek roku hrát. Možnost
zahrát si letos na kurtech bude za stejných
podmínek jako vloni, výnosy z pronájmu
budou použity na provoz a údržbu areálu.
Cílem obce je rozšířit toto sportoviště o
jedno víceúčelové hřiště tak, aby se
zvětšily možnosti sportovního vyžití a
služby pro naše občany byly komplexnější.
V loňském roce jsme s žádosti o dotaci na
toto hřiště neuspěli, to ovšem neznamená,
že to letos nebudeme zkoušet znovu. Sport
je tak starý jako lidstvo samo, osvěžuje
tělo i mysl, uvolňuje stres a napětí. A navíc
- KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ…
Petr Kudela, místostarosta obce

Poštovní schránky
Již delší dobu doručují noviny, dopisy,
reklamní a propagační materiály také jiné
firmy než Česká pošta, s.p. Tyto zásilky
roznášejí pracovníci, kteří naši obec
neznají, proto se stává, že své noviny a
zásilky nedostanete. Proto je v zájmu
každého majitele domu nebo firmy mít
řádné označení domu číslem popisným,
mít v pořádku a v dobrém technickém
stavu doručovací schránku. Tato schránka
by měla být na přístupném místě,
dostatečně velká s přiměřeným otvorem
pro vkládání zásilek, uzavřená, ať do ní
neprší nebo zásilky nevypadnou.
Schránka může být označena číslem domu
a jmény adresátů nebo názvem firmy.
Pokud si nepřejete dodávání reklamních
zásilek, označte schránku viditelně
nápisem „Reklamu nedávat!“ Krajně
nevhodné je nahrazování poštovních
schránek různými trubkami domácí
výroby, které nejsou chráněny proti
povětrnostním vlivům a zásilky z nich
vypadávají. Žádám proto občany, aby si co
nejdříve zkontrolovali a upravili své
schránky, doplnili označení, abychom
vám mohli bezproblémově doručovat vaše
zásilky.
Mirka Falharová, vedoucí místní pošty
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Jarní aktivity na naší základní škole
Začalo jaro a ve škole akce střídá akci.
Tradiční "Vítání jara" paní učitelky
Kupcové a její třídy, kdy děti spaly ve škole
v noci z 20. na 21. března. Ráno vstávaly
velice brzy, protože chtěly stihnout východ
prvního jarního sluníčka.
"Vynášení Mařeny" a jejího blízkého
kamaráda Mařocha, proběhlo celoškolně a
celoškolkově v pátek 23. března. Můžeme
všem slíbit, že Mařenu-Zimu jsme
zodpovědně poslali pryč po řece Opavici,
takže už určitě bude očekávané JARO.
Bc. Zuzana Kupcová

Plavecká soutěž v Opavě
Ve čtvrtek 26. ledna se nejlepší plavci naší
školy zúčastnili plaveckých závodů do
Opavy. Cestou tam i zpátky jsme jeli
vlakem s panem učitelem Hartmannem. Na
závodech nás hodně povzbuzoval a celou
dobu jsme si s ním užili spoustu legrace.
Plaveckého závodu se zúčastnili žáci z
různých základních škol. Nakonec se nám
podařilo vybojovat pro naši školu dvě
místa. Pro druhé místo si zaplavala
Helenka Galová z druhé třídy a třetí místo
obsadila Andrea Marková z páté třídy.
Katka Peterková

Matematická olympiáda
Ve středu 25. ledna jsme se dvě žákyně naší
školy, Andrea Marková a Lucie Peterková,
zúčastnily okresního kola matematické
olympiády na ZŠ Otická v Opavě.
Příklady byly těžké, odlišné od těch, které
počítáme na hodinách matematiky. Sice
jsme neskončily na prvním místě, ale
podařilo se nám dobře vypočítat alespoň

polovinu ze zadaných příkladů. Za každý
příklad bylo možné získat 6 bodů a celkem
za tři příklady 18 bodů. Myslím, že jsme v
okresním kole získaly docela slušné
umístění a možná i trochu udělaly radost
naší paní učitelce, která nás již hodně v
matematice naučila.

SERVIS

Obecní úřad Mokré Lazce
Pavla Křížkovského 158
úřední hodiny pro občany :
po a st 7-12 a 13-17 hod.
tel. starosta: 553 653 037 + fax,
mobil: 724 182 957
Lucie Peterková tel. sekretariát : 553 679 112, 553 679 339
tel. účetní : 553 653 036
Nanečisto
e-mail : mokrelazce@mokrelazce.cz
Projekt s tímto názvem se realizuje ve web: www.mokrelazce.cz
školách České republiky již více než 10 let. www.maticeslezska.cz (informace o obcích
Za tu dobu několik tisíc rodičů a jejich Mikroregionu Matice Slezské )
budoucích prvňáčků využilo možnost Pošta Mokré Lazce
hodiny: po, st 8-10 a 14-17, út, čt,
zpříjemnit dítěti nástup do 1. třídy a navázat Provozní
pá 8-10 a 14-15.30
aktivní spolupráci se školou. I my jsme tel. : 553 679 123
chtěli tuto možnost rodičům nabídnout.
Prodejna Květinářství
V období od února do března se setkávali v Provozní doba: út 9-12, st, čt 9-12 ,14naší škole každé úterý budoucí prvňáčci a 16.30, pá 9-12, 14-17, so 8-11
jejich rodiče. Úvod každého setkání byl tel.: 774 840 697
Firma CENTROMAT, s.r.o.
vyhrazen společným činnostem dětí a (areál ZD v Mokrých Lazcích)
rodičů, v druhé části pracovaly děti s Výkup kovového odpadu
učitelkou. V tuto dobu pracovali rodiče s Provozní hodiny: st 12-18 (od 1.4. do
lektorem.
31.10), 12-16 (od 1.11. do 31.3), pá 8-16,
so 8-12
Co může projekt přinést i vašemu dítěti?
tel.: 606 733 929, 553 679 388

Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby Praktický lékař
vám pomohly posoudit školní připravenost MUDr. Oldřich Víteček, zdrav.sestra Marie
dítěte a aby současně odhalily oblasti, které Vykydalová
je potřeba před nástupem do 1. třídy ordinace Štítina: (tel. 553 677 160)
po 7:00-12:00, út 14:00-18:00, st. 13:00rozvíjet.
14:00 objed., čt. 7:00-12:00, 13:00-14:00

Vaše dítě se seznámí s prostředím školy, objed., pá 7:00-12:00, 13:00-14:00 objed.
hravou formou se naučí spolupracovat s ordinace Mokré Lazce: (tel. 553 679 286)
paní učitelkou a se svými spolužáky. po 13:00-15:00, st 7:00-12:00
Zkušenosti ukazují, že takto připravené 728 164 767 - tel. číslo pro objednání léků,
děti mnohem lépe zvládají požadavky odběrů (sestra)
Zubní lékař (MUDr. Helena Němečková)
školy na počátku školní docházky.
ordinace Mokré Lazce
Mgr. Lukáš Hartmann po 7:30-12:30, út 7:30-12.30 a 13-18,
st 13-20, čt 7:30-12:30 a 13-16, pá 7:3012:30
tel.: 553 770 669
Dětský lékař (MUDr. Lebeda)
ordinace Štítina
ČERVEN
po 12-13:15, út 14:45-16:30 (poradna), čt
2.6. Tkáčová Augusta
80 let
7:30-8:15, pá 11-12:15
mobil Štítina (Háj ve Slezsku): 736 286
8.6. Neděla Pavel
70 let
729
8.6. Hrubý Josef
60 let
ordinace Kravaře
21.6. Franek Josef
70 let
po 7.30-10.30, út 7.30-10.30 a 12:30-14
27.6. Martiníková Marie
82 let
(poradna), st 9-11, čt 9-11, pá 7:30-10
27.6. Komár Pavel
70 let
tel. Kravaře: 553 672 297
ordinace Háj ve Slezsku
ČERVENEC
po 13.45-14.45, st 7-8:30, pá 12:30-13:30
3.7. Zmijová Antonie
93 let
Seznam telefonních čísel
3.7. Sýkorová Štěpánka
82 let
ZŠ Mokré Lazce : 553 679 120
16.7. Honová Věra
60 let
MŠ a školní jídelna: 553 679 117
21.7. Gajdová Anna
84 let
Tenisové kurty: 722 181 561
25.7. Kubín Jaroslav
60 let
Restaurace Obecního domu, pí. Billerová:
728 353 304
28.7. Michalíková Dagmar
60 let
Pohotovost:
SRPEN
zách. služba 155, policie 158, hasiči 150
23.8. Adamčíková Zdeňka
50 let
lékařská pohotovost 553 777 777
Poruchy:
23.8. Gardoň Rudolf
50 let
elektřina 840 850 860, plyn 1239, voda
25.8. Piško Vladimír
60 let
840 111 125
28.8. Bartusek Zdeněk
70 let
Odvoz fekálií: firma KOOPER Kravaře, p.
Opatrzil, tel. 553 671 136

KALENDÁRIUM
DUBEN
5.4.
11.4.
12.4.
16.4.
19.4.
22.4.

Tyllová Anna
Juhaňák Bohumil
Šindelář Jan
Stanovský Jiří
Adamčík Jan
Vyhnálková Ivana

85 let
84 let
80 let
82 let
84 let
50 let

KVĚTEN
2.5.
5.5.
6.5.
6.5.
7.5.
11.5.
17.5.
19.5.
19.5.
24.5.
30.5.
30.5.

Kosterová Antonie
Topinková Emilie
Vašíčková Marie
Sýkora Břetislav
Miketová Marie
Chrenčíková Růžena
Malohlavová Valerie
Bala Josef
Kubánková Lenka
Bittnerová Jindřiška
Holoubek Ferdinand
Kostřicová Věra

84 let
60 let
83 let
80 let
89 let
70 let
83 let
80 let
50 let
85 let
82 let
60 let

STRANA 3

MOKROLAZECKÝ ZPRAVODAJ

EKOLOGIE
Odvádění odpadních vod Keramická popelnice
Stále častěji se množí stížnosti na narušování
sousedských vztahů z důvodu nevhodného
odvádění dešťových i splaškových
odpadních vod. V naší obci je v současné
době provozován systém jednotné
kanalizace, kterým jsou odváděny jak vody
splaškové, tak vody dešťové.
V souladu se zákonem o vodách je žádoucí,
aby vody dešťové byly pokud možno
zasakovány přímo v místě vzniku. Pokud je
ale místo vzniku situováno tak, že by
zasakováním nebo svedením vody po
povrchu terénu mohlo dojít k vymývání
zeminy na povrchu pozemku jiného
vlastníka, jeho podmáčení nebo hromadění
vody na pozemku jiného vlastníka, je tento
způsob nepřípustný a je příčinou narušování
dobrých mezilidských vztahů. Pokud jsou do
odváděné dešťové vody navíc „načerno“
zaústěny vody splaškové, vody protékající
místem chovu domácích zvířat, místem
uložení hnoje apod., je zde riziko roznášení
choroboplodných zárodků, šíření zápachu a
výskytu zvýšeného množství hmyzu. Toto
riziko je o to větší, nachází-li se
odvodňovaná nemovitost na vyvýšeném
prostranství, takže stékající nebo prosakující
vody mají dosah větší než jen k sousedním
pozemkům.
Žádáme proto všechny občany, aby si
zkontrolovali odvádění vod ze svých
nemovitostí a co nejrychleji zajistili nápravu
nevhodného odvodnění. Přitom nelze
akceptovat rozšířený názor, že tak se voda
odváděla vždycky, a proto se nic nově řešit
nebude.
Ing. Pavla Žídková

V Moravskoslezském kraji každoročně
probíhá soutěž „O keramickou popelnici“,
ve které obce a města zapojené do systému
EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti tříděného
odpadu. Soutěž hodnotí množství
vytříděného odpadu na jednoho obyvatele,
jsou hodnoceny aktivity obcí a měst v
oblasti nakládání s komunálním odpadem, a
to především v tříděném sběru využitelných
složek. V kategorii obcí do 4 000 obyvatel
soutěžilo 252 obcí. Naše obec se umístila na
pěkném 29. místě. Děkuji všem, kteří
odpady třídí. Všichni však víme, že v oblasti
třídění odpadů máme rezervy. Proto chci
všem znovu připomenout, aby plasty a
tetrapakové krabice dávali do plastových
pytlů, které jsou sváženy 6x ročně. Veškeré
vysloužilé elektrospotřebiče je možné
odevzdat každé sudé pondělí v době od 16.00
do 18.00 hodin v obecní stodole nebo
vyhodit do červených kontejnerů na
elekroodpad (z chladniček
nesmí být
vymontován kompresor). Podrobný návod
všichni obdrželi a je zveřejněn na
www.mokrelazce.cz.
V obci jsou rozmístěny kontejnery na sklo. V
poslední době se stává, že sklo je uloženo u
kontejneru (jedná se hlavně o tabulové sklo a
demižony). Žádám všechny občany, aby
veškeré sklo dávali dovnitř kontejneru.
Autoskla a keramické výrobky patří do
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Ještě jednou děkuji všem, kteří odpad třídí a
ty z vás, kteří se touto činnosti zatím
nezabývali žádám, aby se připojili. Tříděním
zlepšujeme životní prostředí i vzhled nejen
naší obce.
František Šteyer, starosta obce
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