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Miloš Hubka – Farma u Hubků
Nízká Srbská 106, 549 63 Machov
Tel. 724 087 943

Sýry a mléčné výrobky z Nízké Srbské
Začátek roku 2022 přinesl spuštění mini-mlékárny v Nízké Srbské. Spojením dovedností
sýrařky se slovenskými kořeny a kvalitním, prvotřídním mlékem z farmy u Hubků, vznikají
zdravé produkty znamenité chuti.
Sýry a další mléčné produkty jsou vyráběny s důrazem na tradiční receptury, bez použití
aditiv, barviv, zahušťovadel či éček. Pro zachování bezpečnosti i pro ty nejmenší jsou
všechny produkty vyráběny z šetrně pasterovaného mléka.
S úctou k přírodě
Na balení našich produktů využíváme vratné zálohované skleničky a PLA obaly. PLA obaly
jsou vyráběny z biomasy (škrob a celulóza), díky tomu jsou biologicky degradovatelné a
kompostovatelné. Kompostovat se dají v kompostárnách i na domácím kompostu,
v klasickém odpadu se rozloží do pár týdnů. Čisté skleničky je možné vrátit každý pátek
v provozovně, kde vám bude vrácená záloha. Znečistěné, znehodnocené či plesnivé skleničky
zpátky nebereme. Vratné obaly jsou zahrnuty v ceně.
Způsob objednání:
Sýry a ml. výrobky je možné objednat mailem na adrese syrykristynka@gmail.com
do úterní půlnoci. Vyzvednout si je můžete v pátek od 15:00 do 17:00 hod. na adrese Nízká
Srbská 106. V případě otázek či nejasností je možné kontaktovat sýrařku mailem, nebo
telefonicky (Michaela Murková, 771 158 526).
Nabízíme:
Farmářský sýr …………………………………………………… .. 61 Kč/180g
Farmářský sýr (ochucený: bazalka, suš. rajčata nebo chilli)……… 64 Kč/180g
Nakládaný sýr…………………………………………………….. 110 Kč/314ml ◘ vratný obal 15 Kč
Nitě (korbáčíky)………………………………………………….. 98 Kč/220g
Špalíky provensálské……….……………………………………..

65 Kč/130g

Špalíky sušená rajčata…………………………………………….. 65 Kč/130g
Špalíky chilli………….…………………………………………… 65 Kč/130g
Špalíky česnek…………………………………………………….. 65 Kč/130g
Špalíky medvěd……………..……………………………………..

65 Kč/130g

Tvaroh……………………………………………………………… 49 Kč/250g ◘ vratný obal 10 Kč
Jogurt……………………………………………………………….. 30 Kč/250g ◘ vratný obal 10 Kč
Jogurt ovocný……………………………………………………….. 35 Kč/250g ◘ vratný obal 10 Kč
Žervé……………………………………………………………….. 38 Kč/150g
Žervé (bazalka nebo sušená rajčata)…………………….……………42 Kč/150g
Kefír…………………………………………………………………..40 Kč/500ml ◘ vratný obal 10 Kč
Lučina……………………………………………………………….. 35 Kč/180g
Tvarohový bezlepkový dezert (termix) čoko/vanilka ………………. 42 Kč/150g ◘ vratný obal 10 Kč

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2021, rok, který stejně jako ten předešlý nebyl vůbec jednoduchý. Životy
většiny z nás opět více či méně ovlivnil Covid-19 a s jeho šířením související řada opatření. Bylo
omezeno podnikání, fungování firem a úřadů a složité situace zažívaly školy a školky. Nelehkými
obdobími procházely nemocnice i sociální služby. Každý se s aktuálními dopady pandemie
vypořádával po svém – někdo lépe a někdo hůře. Největší cenu – ztrátu života - zaplatili bohužel
v uplynulém roce i v Machově někteří naši spoluobčané. Rád bych na ně vzpomenul a přál bych si,
aby tyto oběti byly v důsledku Covidu-19 v naší obci poslední.
Obtížné situace, které jsme museli zvládat v uplynulém období, se však netýkaly pouze důsledků
šíření viru. Obrovské problémy pro řadu občanů, firem, spolků či institucí přenesla a stále ještě bude
přinášet situace ohledně růstu cen energií. Ještě před rokem v tuto dobu si nikdo nedovedl představit,
že ceny plynu a elektřiny porostou v řádu ne jednotek či desítek procent, ale někdy až v řádech stovek
procent. Vyrovnat se s touto situací bude jedním z největších problémů nadcházejícího roku pro řadu
občanů, ale důsledky určitě budeme muset zohlednit například i při sestavování rozpočtů městyse na
další období, i když pro rok 2022 u většiny našich odběrných míst máme ještě zafixovány staré ceny
energií.
V této cenově nejisté a nepřehledné době začínáme nyní pracovat na podobě rozpočtu městyse
pro letošní rok 2022. Výdajová stránka rozpočtu, pokud jde o mandatorní (každý rok přibližně stejné)
výdaje, se dá plánovat s poměrně velkou přesností již nyní, i když právě výše zmíněná problematika
cen energií vykazuje vysoké známky nejistoty. Eliminovat alespoň částečně růst cen elektřiny se
budeme do budoucna snažit vybudováním solární elektrárny na střechách obecních objektů – reálně se
aktuálně jeví příprava projektu pro budovy Obecního domu a nákupního střediska. Je však také
možné, že se ceny energií promítnou například i do sazeb pronájmu tělocvičny či do sazeb za provoz
ČOV (stočné) apod.
Jiné to je s příjmovou stránkou rozpočtu, která je závislá na výši celostátně sdílených daní.
Teprve v průběhu rozpočtových prací budeme na základě informaci z ministerstva financí zjišťovat
alespoň hrubý odhad objemu finančních prostředků, se kterým budeme moci uvažovat pro letošní rok
a v návaznosti na to rozhodnout, zda a jaký objem finančních prostředků bude možné vyčlenit na další
investiční akce v obci. V plánu máme několik investičních akcí, ale pro realizaci řady z nich bude
rozhodující, zda na jejich financování získáme dotační prostředky z různých programů. Týká se to
zejména plánované rekonstrukce učebny přírodních věd v naší škole a s tím související rekonstrukcí
stávajících WC s doplněním bezbariérového sociálního zařízení. Podobně budeme na dotaci čekat při
naplánované rekonstrukcí tří místních komunikací, přičemž máme zažádáno o dotaci jednak
u Ministerstva pro místní rozvoj a dále u Krajského úřadu KHK. Dalšími většími akcemi by měly být
výměna oken v ordinacích lékařů, výměna plynových kotlů v tělocvičně, oprava evangelického
hřbitova, rekonstrukce části technologie na ČOV či zakoupení nové káry za obecní traktor. Dalšími
pracemi bude pokračovat již dlouhodobě se táhnoucí realizace a schvalování změny č. 2 Územního
plánu městyse, která by měla přinést hlavně lepší možnosti pro výstavbu rodinných domů v naší obci.
I v této oblasti však bude finanční situace městyse limitujícím faktorem pro případné výkupy pozemků
či pro spolufinancování budování inženýrských sítí pro nově schválené stavební parcely. Jak jsem již
uvedl, předpokládat nyní rozsah investic městyse je velice předčasné a teprve na přelomu února
a března snad z návrhu rozpočtu budou jasnější naše finanční možnosti pro letošní rok.
Pokud jde o další „obecní“ záležitosti, rád bych zmínil několik aktuálních:
- na přelomu roku jsme od Státního fondu životního prostředí konečně obdrželi podepsanou smlouvu
na poskytnutí dotace v souvislosti s nákupem nového konvektomatu pro jídelnu ZŠ a MŠ Machov.
Nyní bude celá akce vyúčtována a poté již budeme pouze čekat na schválených 160 tis. Kč.
- v souvislosti s plánovanou investicí v ZŠ (učebna + sociální zázemí) proběhla před koncem minulého
roku výběrová řízení. Zhotovitelem stavebních prací při rekonstrukci učebny a WC byla vybrána firma
MOVIS Hronov s.r.o. a dodavatelem nábytku pro učebnu přírodních věd byla vybrána firma KXN CZ,
spol. s r.o. Hradec Králové. Pokud však nezískáme dotaci prostřednictvím MAS Stolové hory, bude
akce odložena a bude hledán jiný vhodný dotační titul na spolufinancování realizace této akce.

- v uplynulém období jsme obdrželi děkovné dopisy od Hospice Anežky České v Červeném Kostelci
a od nadačního fondu Hospital Broumov za poskytnuté finanční příspěvky, které zastupitelstvo těmto
organizacím každoročně poskytuje ze svého rozpočtu.
- koncem roku byla provedena výsadba aleje podél cesty v Bělém směrem k rybníku. Bylo zasazeno
celkem 26 stromů – 10 ks javoru, 5 ks lípy, 3 ks třešně a 8 ks jeřábů. Celá akce je finančně podpořena
prostřednictvím DSO Policko.
- v prosinci jsme obdrželi od GŘ HZS prostřednictvím Královéhradeckého kraje dotaci ve výši
12.800,- Kč na zakoupení vybavení pro jednotku SDH Machov, na úhradu nákladů na školení hasičů
a za uskutečněné zásahy jednotky mimo městys Machov.
- v průběhu ledna ukončil svou činnost stávající provozovatel obecní restaurace v Machově na
náměstí. Restaurace bude zatím uzavřena a v jarních měsících budeme hledat nového zájemce
o provozování tohoto zařízení.
- podle posledních informací od machovských spolků nebude v letošní sezoně uspořádán na sále
Obecního domu žádný ples. Je to již druhá sezona, kdy plesy či taneční zábavy není možné uspořádat.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.061 obyvatel. Za uplynulý měsíc došlo v evidenci osob k těmto změnám: přihlásili se 3 občané,
narodili se 2 občánci, zemřeli 2 občané.

Poplatek za likvidaci odpadů a poplatek za psa 2022
Úřad městyse Machov oznamuje všem spoluobčanům, že místní poplatek za provoz obecního
systému odpadového hospodářství pro rok 2022 činí 700,- Kč na poplatníka.
Poplatek je možné zaplatit zejména bezhotovostně převodem na účet č. 1183009319/0800.
Variabilní symbol je rozlišen dle částí obce Machov:
Nízká Srbská
11340 + čp.
Machov
21340 + čp.
Machovská Lhota 31340 + čp.
Bělý
41340 + čp.
Rovněž poplatek ze psa je možné uhradit bezhotovostně na stejný účet jako za likvidaci odpadů.
Poplatek pro rok 2022 se nemění a činí 100,- Kč za jednoho psa a 200,- Kč za druhého a dalšího
psa. Pro držitele psa nad 65 let pak poplatek činí 50,- Kč za jednoho psa a 100,- Kč za druhého
a každého dalšího psa.
Variabilní symbol prosím uveďte opět dle částí obce:
Nízká Srbská
11341 + čp.
Machov
21341 + čp.
Machovská Lhota 31341 + čp.
Bělý
41341 + čp.
Poplatky je výjimečně možno hradit rovněž v hotovosti či platební kartou na úřadu městyse.

Vybírání místních poplatků v Bělém
Pro občany Bělého jsme v minulosti připravovali vybírání místních poplatků přímo v Bělém.
Z důvodu platných protiepidemických opatření však tato akce nebude realizována. Místní poplatky tak
i občané Bělého musí uhradit přednostně elektronicky (na účet městyse) dle pokynů zveřejněných
v tomto zpravodaji či na webu městyse Machov, pouze ve výjimečných případech bude úhrada možná
osobně na podatelně úřadu městyse.
-4-

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci lednu a únoru 2022 – vždy v době
od 8,00. do 12,00 hod.
29. – 30. 1.
MUDr. Ladislav Růžička st., Poliklinika Broumov, Masaryk. 30 603 479 084
5. - 6. 2.
MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
12. - 13. 2.
MUDr. Jaroslava Neoralová, Horní 109, Teplice n. M.
602 333 460
19. - 20. 2.
MUDr. Jan Šnajdr, Náchodská 548, Velké Poříčí
491 482 850
26. - 27. 2.
MUDr. Jarmila Vokůrková, Větrník 720, Červený Kostelec
491 462 331

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 19. 12. 2021 se uskutečnilo 7. veřejné zasedání zastupitelstva v roce 2021. Na programu
byly následující záležitosti:
- žádost České spořitelně o změnu splátkového kalendáře úvěrů městyse,
- schválení záměru bezúplatného převodu pozemků a místní komunikace č. 26b (v Kopečkách) do
vlastnictví Královéhradeckého kraje,
- Rozpočtová opatření č. 6/2021 a 7/2021,
- žádost Machov spol. s r.o. o odprodej movitých věcí v restauraci v Obecním domě do majetku obce,
- schválení podání žádosti o dotaci z POV KHK na akci „Rekonstrukce části místní komunikace č. 39c
Machov“ (cesta ke hřbitovu),
- schválení finančního daru pro spolek Bělská zvonička, z.s. (podíl na sběru železného šrotu v Bělém),
- schválení smlouvy se SZIF na poskytnutí dotace na nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ,
- informace o změnách ceníku společnosti Marius Pedersen, a.s. Hradec Králové,
- informace o uzavření provozu ZŠ a MŠ Machov v době vánoc (Covid-19, ředitelské volno).

5. Sdělení VaK a.s. Náchod – cena pitné vody pro rok 2022
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod na svém zasedání dne 14.
12. 2021 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace, jimiž je společnost vázána, a
rozhodlo o úpravě cen vodného a stočného pro rok 2022 takto:
bez DPH
s 10 % DPH
3
Vodné
40,00 Kč/m
44,00 Kč/m3
3
Stočné
40,70 Kč/m
44,77 Kč/m3
3
Vodné a stočné
80,70 Kč/m
88,77 Kč/m3
Proti roku 2021 dochází k navýšení ceny pitné vody o 2,05 Kč/m3 (včetně DPH) a ceny vody
odpadní o 1,90 Kč/m3 (včetně DPH). Oproti cenám platným v roce 2021 tak dochází k navýšení
vodného a stočného celkem o 4,7 %.
Ing. Dušan Tér, předseda představenstva VaK Náchod
Upozorňujeme, že pro majitele nemovitostí v Machově platí od firmy VaK pouze cena vodného –
stočné bude hrazeno Městysu Machov dle samostatného cenového výměru !!! (byl zveřejněn
v listopadovém vydání zpravodaje) Cena stočného v Machově od 1. 1. 2022 bude 32,47 Kč včetně
10% DPH, tj. o 12,30 Kč/m3 méně než u společnosti VaK Náchod.

6. Inzerce
Nabízím k pronájmu nebytové prostory u autobusového nádraží v Polici nad Metují
Vhodné jako kancelář, menší prodejna nebo drobná živnost.
Cena nájmu 3.000,- Kč + ČEZ (odběr na podružném měřidle)/ za měsíc.
Kontaktní telefon: 604 310 310

7. Informace Finančního úřadu Náchod – daň z nemovitostí

8. Nabídka pachtu (pronájmu) restaurace Obecní dům v Machově
Městys Machov nabízí provozování restaurace Obecní dům na náměstí
v Machově (bez sálu OD) formou pachtovní smlouvy s následujícími
podmínkami:
- zahájení provozu dle dohody (kdykoliv od 1. 2. 2022),
- provozní doba dohodou (ideálně 5 dnů v týdnu včetně So a Ne)
- vaření vlastních jídel v době oběda,
- možnost pronájmu společenského sálu včetně soc. zázemí (není
podmínkou),
- možnost pronájmu služebního bytu 4+1 (není podmínkou),
- nutnost zajištění vytápění restaurace mimo pracovní dobu úřadu obce.
Bližší informace o podmínkách pronájmu lze získat na Úřadu městyse Machov
(Ing. Krtička, Ing. Kryl) na tel. 491 547 121, 604 569 525, nebo e-mailem:
j.krticka@machov-obec.cz, m.kryl@machov-obec.cz

9. Pozvánka do knihovny
Z nabídky nových knih:
KOUDELKOVÁ Eva: POMNICHOVSKÉ OSUDY ČECHŮ Z BROUMOVSKA
Kniha připomíná osudy Čechů, kteří byli vyhnáni ze zabraných Sudet po mnichovském diktátu.
Dnes se více píše o odsunutých Němcích po válce. V úvodu autorka připomíná: „Snaha připomenout
osudy Němců byla pochopitelná, vždyť desítky let se o nich psát nemohlo. Ale teď už se zase desítky
let nepíše o Češich a obojí je špatně.“
ROSENFELDT Hans: LÉTO VLKŮ
Mrtvá vlčice. Předání zásilky drog, které se zvrhne v masakr. Výjimečně schopná nájemná
vražedkyně. A městečko Haparanda na odlehlém švédském severu se ocitá krůček od absolutního
chaosu…
KORTOOMS Toon: DOKTOR TO ZAŘÍDÍ
Drsný, někdy až hrubozrnný humor, nezastavující se před ničím, co je lidské, je hlavním rysem
románu o lidumilném lékaři z holandského venkova a jeho rázných skutcích.
KŘENEK Jiří: VALIGURKY Z KOPEČKA
Románový triptych je hlubokou sondou do života současné valašské vesnice. Ústřední postavou
je vdova Valigurová, představitelka starých vesnických a rodových tradic. Dále sledujeme život jejích
tří dcer, které se brání přežilým zvyklostem a hledají si vlastní životní cestu.
VALENTA Milan: PŮĎÁCI ZE STARÉ ŠKOLY
Kdo jsou půďáci? Dvě strašidýlka – Trámoš a Světlík, co obývají půdu staré školy a kamarádí se
s copatou Johankou z parku. Knížka určená dětem od 5 do 10 let.
JEŽKOVÁ Alena: DRAČÍ POLÉVKA
Long má dva životy. Zatímco doma mluví vietnamsky a jí hůlkami, ve škole mluví česky, jí
příborem a jmenuje se Láďa. Bydlí s mámou a dědou na pražském sídlišti. Tátu Long zná jen z Dračí
legendy, kterou mu máma odmalička vypráví. V den Longových dvanáctých narozenin se ale strhne
smršť událostí. Pro čtenáře od 10 let.
PROCHÁZKOVÁ Iva: UZLY A POMERANČE
Román pro dospívající, ve kterém velkou roli hrají koně.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Kratochvílová B.

10. Tříkrálová sbírka
Letos jsme se k Tříkrálové sbírce vrátili po roční odmlce kvůli covidu-19.
Ve středu 5.ledna. t. r. začala chodit skupinka tří králů ve složení Hedvika Straubeová, František
Straube a Vít Rücker ve Lhotě. Doprovod zajišťoval pan Bohumír Straube.
V sobotu jste mohli vidět na Kopci, v přilehlých ulicích a na náměstí skupinku tří králů ve
složení Alžběta Petrovová, Theodor Petrov a Filip Koláčný. Doprovázel je pan Jaromír Skála.
Od náměstí ke hřišti procházela skupinka tří králů ve složení Diana Mikešová, Veronika Dostálová a
Edita Straubeová. Doprovázela Ludmila Kujínková.
Celou Nízkou Srbskou měl tradičně na starosti pan Vladimír Scholz. V pátek doprovázel
skupinku tří králů ve složení Barbora Scholzová, Ondřej Scholz a Vít Scholz. V sobotu chodila
skupinka tří králů ve složení Barbora Scholzová, Ondřej Scholz a Kateřina Kubečková.
V Bělém procházela skupinka tří králů ve složení Evelína Scholzová, Jaroslav Scholz a Tadeáš
Macháň. Doprovod zajišťovala paní Jana Jirmanová.
Oblastní charita Náchod chce finanční prostředky využít na podporu osob a rodin v nouzi, na pomoc
starým a handicapovaným lidem, na aktivity pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním
vyloučením, na provoz azylového domu Sv. Anna Domov pro matky s dětmi, na provoz azylového
domu Dům na půli cesty a na zajištění dostupnosti Charitní pečovatelské služby v obcích regionu.
Výtěžek letošní sbírky za městys Machov činí 37 504,-Kč. Děkujeme Vám za Vaši štědrost.
Děkuji také všem, kteří se zúčastnili zajišťování této tradiční sbírky a těším se na další spolupráci.
Všem spoluobčanům přeji šťastný rok 2022 a pevné zdraví

Ludmila Kujínková

11. Likvidace odpadů v Machově
Třídíme málo, skládkování se nám prodraží
Podle nového zákona o odpadech musí obce zajistit dodržení stanovených hodnot třídění, tzn. do
roku 2025 zabezpečit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu, určené k recyklaci
(plasty, sklo, papír, kovy, bioodpad …) tvořily alespoň 60% z celkového množství komunálního
odpadu. Tento podíl se bude v následujících letech zvyšovat. Nedodržení tohoto ustanovení obcemi
může být sankcionováno.
Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku byl pro rok 2021 stanoven na 800,- Kč za
tunu a do roku 2030 se bude postupně zvyšovat až na 1850,- Kč/t. Pokud však obec uloží na skládku
pouze množství stanovené limitem pro daný rok (pro rok 2021 byl tento limit 200 kg komunálního
odpadu na osobu, pro r. 2022 – 190 Kg/osobu … a v r. 2030 by to mělo být jen 120 kg/osobu), bude jí
poskytována sleva a v letech 2021 – 2025 bude platit 500,- Kč/t a pak postupně až do roku 2030
800,- Kč/t.
Bohužel hned v úvodním roce platnosti nové legislativy se nám stanovený limit 200 kg na
osobu nepodařilo dodržet –na skládku jsme uložili o 18,76 kg na osobu více, tj. celkem 218,76 kg
(přitom v roce 2020 to bylo jen 204 kg komunálního odpadu na osobu). Tím pádem jsme na
skládkovném v loňském roce nedosáhli na slevu a zaplatili zcela zbytečně více. V Machově tedy
třídíme málo a ve srovnání s minulým rokem se třídění ještě zhoršilo.
V roce 2022 je limit tvrdší – stanoveno je pouze 190 kg komunálního odpadu na osobu a za
překročené množství odpadu uloženého na skládku již budeme platit celkem 900 Kč/t.
Myslíme si, že dané limity by obec měla bez větších problémů dodržet, pokud by každý z nás trochu
důkladněji třídil odpad, který odkládá do popelnice. Ne zřídka v popelnicích končí stavební suť, tráva,
listí, plastové zbytky, rozbité sklo, papírové krabice, plechovky, elektroodpad a.j. V kontejnerech
u hřbitovů nacházíme větve, nábytek, pneumatiky, dřevo, ale i nebezpečné odpady (např. azbest)…
a to jsou uvedené kontejnery určeny pouze pro odpad ze hřbitovů.
Pokud všichni společnými silami stav v třídění odpadů nezlepšíme, obec zvýšené náklady
bude nucena znovu promítnout (tak jako v letošním roce) do výše ročního poplatku za likvidaci
odpadu, neboť platná legislativa nám zakazuje dotovat likvidaci odpadů v obci z veřejných
prostředků (tj. z rozpočtu obce). Náklady tak bohužel porostou všem občanům Machova a to
určitě nikdo z nás nechce. Zkusme tedy všichni třídění odpadů zlepšit !!!!!!!!

Znovu ke sběru jedlých olejů a tuků
Městys Machov je ze zákona povinen zajistit sběr jedlých olejů a tuků z domácností.
V obci jsou již třetím rokem umístěny na 2 místech – za nákupním střediskem v Machově a pod
Hubkovými v Nízké Srbské červené popelnice, kde je možné tento odpad odložit.
Ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. je zajištěna možnost likvidace jedlých olejů také při
pravidelných svozech komunálního odpadu. Pokud se jedlých olejů a tuků potřebujete zbavit, můžete
je v řádně uzavřené PET láhvi položit na popelnici s komunálním odpadem. Posádka svozového
vozidla PET láhev s olejem z popelnice odebere a uloží do zvláštní nádoby a poté popelnici vysype.
Upozorňujeme, že tyto možnosti sběru se týkají pouze jedlých olejů a tuků. Motorové a jiné oleje a
mazivo je možné likvidovat pouze jako nebezpečný odpad při mobilních svozech nebezpečných
odpadů!
Dále žádáme, abyste jedlé oleje ukládali do červených popelnic (nebo na Vaše popelnice) pouze
v plastových uzavřených nádobách (PET láhvích, kanystrech…), NE ve sklenicích !!!
Děkujeme za respektování pravidel.
Ing. Miroslav Kryl
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