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Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, chotebuz@volny.cz, 558 733 131
Vážení občané,
vypadá to, jako by nebylo o čem
psát a já se stále opakoval. Když
jsem pročítal úvodník z letního čísla
nosnými prvky byl koronavirus
a deštivé počasí. Obojí nám i dnes dělá
vrásky.
O koronaviru ani slovíčko, myslím,
že jsme všichni dokonale informováni
z komerčních médií. Zmíním jen dvě
aktuální informace. V posledních
dnech Krajská hygienická stanice
uzavřela naši školku s ohledem na
výskyt nákazy. Děti budou v karanténě
a školka uzavřená do 22.10. Rodiče
budou o všem včas informování emaily
nebo sms. Druhá informace, že krizové
COVID číslo obce Chotěbuz (725
883 007) je stále platné. Mohu říct,
že zatím nebylo díky Bohu využito.
Občas mi na něj zavolá někdo z call
centra s nějakou úžasnou nabídkou na
pojištění nebo rychlou půjčku. A jeden
senior chtěl ověřit, zda je číslo opravdu
funkční a kdo ho zvedne. Naštěstí
žádnou pomoc zajištění potravin nebo
jiné péče v souvislosti s karanténou
nebo nakažením nepotřeboval.
Vážení občané, chtěl bych uvést
na pravou míru jednu desinformaci.
Od září do Chotěbuze přestal
jezdit poslední večerní autobus ve
22:55 (23:03). Nikdo nás v této věci
nežádal o souhlas či se neptal na
naše stanovisko. Zrušení naší, ale
i mnoha dalších linek, bylo důsledkem
úspor Moravskoslezského kraje na
dopravní obslužnosti. Jednoduše
přišel dopis a přílohou byly 4 papíry
A4 zrušených spojů - vše bylo již
nevratně rozhodnuto. Takže proti větě:
“Starosta zrušil poslední autobus.”

se ohrazuji. Naše písemná urgence
o nutnosti a potřebnosti tohoto spojení
byla taky zamítnutá a jednání s p.
náměstkem, na jehož pokyn ke škrtům
došlo, se mi nepodařilo sjednat. Bylo
mi řečeno, že v této věci se se mnou
nesejde. Nemluvě o tom, že to bylo
těsně před volbami a v této době se
žádného rozhodnutí nedočkáte.
Na následujících stránkách se
dočtete více k dalším investičním
akcím, které probíhají nebo které
chystáme.
Nad rámec uvádním, že se
připravujeme podat opět žádost
o dotaci na sportoviště. V minulé výzvě
jsme nebyli úspěšní.
Taky finišujeme projektovou
dokumentaci na zateplení kulturního
domu. Tato akce sníží energetickou
náročnost budovy, jejíž provoz je velice
nehospodárný - jednak kvůli únikům
tepla zdmi a stropem, taky důsledkem
jejího celoročního stálého provozu,
kdy nestačí temperovat, ale musí
být vytápěná na komfortní teplotu,
protože je každé odpoledne využívaná
(samozřejmě toto platilo, když nebyly
žádné opatření). Zateplením a novou
fasádou taky docílíme toho, že
prokoukne celá budova a lépe zapadne
do kontextu centra obce. Zastupitelé
schválili stejnou barevnou variantu
fasády jako dosud, tedy fasáda bude
v odstínu světle šedé a mezi okny
budou červené pruhy. Do konce roku
bychom měli mít stavební povolení
a s realizací se počítá na příští rok.
Vážení občané, přeji Vám klidné
dny a hodně zdraví.
starosta, Ing. David Harok
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Ing. David Harok
- starosta obce
Ing. Stanislav Klimek - místostarosta obce, pověřen
jednáním ve věcech výstavby, životního prostředí,
komunikací a dopravy a plánu rozvoje obce
Chci dostávat informace formou mobilních zpráv registrace chotebuz.urbido.cz/registrace-obcana nebo
písemně na OÚ
Kulturní dům - správce tel.: 721 648 879
Knihovna a internetové centrum - pondělí 15-19h
			

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz
558 733 131, 733 300 958

725 883 007
673 391 58
chotebuz@volny.cz
www.chotebuz.cz
Moneta Money Bank, a.s., Český Těšín
č.ú.: 5000 120 734/0600

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 9. prosince 2020. Všechny zájemce o uveřejnění svého příspěvku
nebo reklamy prosíme, aby jej do termínu odevzdali na Obecním úřadě, nejlépe v elektronické formě - doc, docx, grafické
přílohy jpg, png, pdf. Zasláním fotografií k článku vyjadřujete souhlas s jejich otištěním a s jejich využitím k propagaci
obce formou tisku propagačních materiálů nebo uveřejněním na webu obce.
Redakční rada

Narození :
V červenci se narodila:

Julie KONIECZNÁ

V srpnu se narodili:

Jakub KUKUCZKA
Hynek DOMES
Vít DOLEŽAL

V září se narodily

Eliška CHMIELOVÁ
Karolína KRELLOVÁ

Přejeme vše nejlepší do prvních krůčků životem, hodně zdraví,
pohody a úsměvů pro své nejbližší.

Jubilanti :
V červenci jubileum oslavily: Kristina WALKOVÁ
Anna BITTNEROVÁ
Božena PUSTÓVKOVÁ
V srpnu jubileum oslavila:

V září jubileum oslavila:

Marie FIZKOVÁ

Všem jubilantům přeje redakční rada
mnoho zdraví, štěstí, lásky, pohody a Božího
požehnání do dalších let.

Katarina KRAUSOVÁ

Úmrtí :
V září nás opustili:

Vanda KAFKOVÁ
Marian RAČOK
Ludvík OCHODEK

Hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy
změnit. Přijměte naši upřímnou soustrast.

Výňatek z
USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 15. 9. 2020
Zastupitelstvo obce :
realizaci této varianty, bude záliv umístěn na pozemku 180/4
k. ú. Podobora a projekční práce budou rozšířeny o dalších
100 m chodníku, a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
schvaluje
smlouvě o dílo č. 002/2020 s firmou ArcPlan s.r.o., V Zátiší
rozšíření zadání projekčních prací chodníků o 406 m,
810/1, Ostrava, IČ 29445418,
v případě, že majetkové a technické problémy znemožní
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2020 dle návrhu
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pověřuje
r. 2020 částkou 63.332,54 Kč a v r. 2021 částkou 1.266.650,98
starostu k přípravě podkladů pro vyhlášení záměru prodeje Kč
části pozemku pac. č. 38 k. ú. Podobora
schvaluje
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8026423/
pozdějších předpisů, rozhodlo o zařazení návrhu č. 7, do
pořízení změny Územního plánu Chotěbuz v rozsahu: části VB/002 s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ
pozemku parc. č. 25, k. ú. Zpupná Lhota o rozloze max. 24729035, ve věci umístění zařízení distribuční soustavy na
pozemku parc. č. 270 k. ú. Chotěbuz, obec Chotěbuz
2.000 m2
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
bere na vědomí
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zprávu pana Ing. R. P. o stavu autobusových zastávek
pozdějších předpisů, rozhodlo o zařazení návrhu č. 8,
pověřuje
do pořízení změny Územního plánu Chotěbuz v rozsahu:
plocha v šíři 2 m, tvořící celkový obvod pozemků parc. č. stavební výbor k návrhu řešení nedostatků ze zprávy pana
856, 857, 861/2, 862/2, 863, 864, 865, 893/3, k. ú. Chotěbuz, Ing. R. P. a jejich nápravě
s využitím plochy na RI
pověřuje
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním starostu, místostarostu a předsedu stavebního výboru ke
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zpracování návrhu řešení nedostatků sdělených dopisem
pozdějších předpisů, rozhodlo o zařazení návrhu č. 9, do
pořízení změny Územního plánu Chotěbuz v rozsahu: části pana Ing. J. K., v termínu do 1. 11. 2020
pozemku parc. č. 611/8, k. ú. Zpupná Lhota o rozloze max.
schvaluje
3.000 m2
bezúplatný převod pozemků parc. č. 17, 14, k. ú. Chotěbuz,
schvaluje
obec Chotěbuz a pozemku parc. č. 516/1, k.ú. Zpupná
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotěbuz v rámci Lhota, obec Chotěbuz od Státního pozemkového úřadu do
programu „Domovní ČOV“ panu J. T., bytem Chotěbuz, ve majetku obce a pověřuje místostarostu k jednání se Státním
výši 23.401,- Kč
pozemkovým úřadem v této věci
schvaluje
schvaluje
zřízení služebnosti pro Správu železnic, státní organizaci, se
sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ 70994234, k pozemku rozšíření zadání akce “Rekonstrukce hasičské zbrojnice,
parc. č.161 k. ú. Podobora a pozemku parc. č. 82/1 k. ú. ul. Zemědělská 440” o bourací a stavební práce na severní
Podobora, který vznikne rozdělením pozemku parc. č. 82 k. štítové stěně, schvaluje opravu fasády hasičské zbrojnice, ul.
ú. Podobora dle geometrického plánu č. 139-65/2020, pro Zemědělská 440, a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
účel umístění zařízení dráhy
s firmou FOR HOME, s.r.o., Dukelská 340/39, Český Těšín,
IČ 27764745
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 82/2 k. ú. Podobora o výměře 89 m2,
schvaluje
který vznikne rozdělením pozemku parc. č. 82 k. ú. Podobora
dle geometrického plánu č.139-65/2020, Správě železnic, firmu DK – PLANT zahradnické služby s.r.o.,
státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ Chotěbuzská 885, Albrechtice, IČ: 28615549, pro realizaci
opravy odvodnění na ul. Náves a firmu Červ Martin, silniční
70994234
a vodohospodářské stavby, Vídeňská 152, Chotěbuz, IČ:
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 68306164, pro realizaci opravy odvodnění na ul. Myslivecká
stavby č. IP-12-8022214/3, Chotěbuz 358/3, Cichý, příp. a pověřuje starostu k podpisu smluv o dílo
NNk, s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ
bere na vědomí
24729035, ve věci umístění zařízení distribuční soustavy
na pozemcích parc. č. 358/8, 485/3, 783/3, 783/8, 783/9 petici občanů na ul. Chotěbuzské o zřízení zákazu vjezdu
na komunikaci Chotěbuzská IV, tedy na propojce mezi
a 783/10 k. ú. Zpupná Lhota, obec Chotěbuz
křižovatkou na Vyrubanou a ul. Pod Zámkem, a pověřuje
schvaluje
přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem místostarostu k zajištění stanovení místní úpravy provozu
Staroměstská 932/6, Praha, z Integrovaného regionálního formou zákazu vjezdu motorovým vozidlům s dodatkovou
operačního programu na “Zateplení bytového domu značkou, která umožní vjezd rezidentům, jejich hostům,
Chotěbuz, Náves 269, 270”, ve výši 1.329.983,52 Kč splatné v službám a vozidlům HZS
Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3

Chotěbuzské zrcadlo

Obecní úřad informuje

www.chotebuz.cz

podzim

UPOZORNĚNÍ
nezapomeňte uhradit platby za odvoz odpadu
a poplatek za psa
Vážení občané,
poplatky za psa a za službu svozu komunálního odpadu je nutné uhradit do stanoveného termínu.
Platbu proveďte bankovním převodem na číslo účtu 5000120734/0600. Variabilní symbol platby je číslo popisné nemovitosti
a do zprávy je nutné uvést jméno a příjmení.
Pro platby v hotovosti můžete využít pokladny obce, dbejte však úředních hodin, které v souvislosti usnesením vlády mohou
být omezeny.
Sazba poplatku za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domku
Za prvního psa				
100,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč
Poplatek je nutné uhradit do 31.5. příslušného kalendářního roku.
Sazba za službu „svoz odpadu“
Čtrnáctidenní svoz 		
1.725,- Kč/rok (při platbě na pololetí: I. pol. 862,50 Kč; II. pol. 862,50 Kč)
Týdenní svoz			
3.105,- Kč/rok (při platbě na pololetí: I. pol. 1.552,50 Kč; II. pol. 1.552,50 Kč)
Kombinovaný svoz		
2.415,- Kč/rok (při platbě na pololetí: I. pol. 1.207,50 Kč; II. pol. 1.207,50 Kč)
Službu lze platit jednorázově do 31. 5. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31.5. a do
31.10. příslušného kalendářního roku.
Blanka Bušfyová

Výjimečný rok - co se stihlo a co je v plánu
Tento rok je nejen výjimečný ve
všech aspektech života, je výjimečný
i z hlediska stavu fungování obce.
Je to rok bohatý na déšť a zároveň
bohatý na správu a péči o zeleň v obci,
která zahrnuje zejména úpravu
zeleně a trávy podél komunikací a na
obecních pozemcích. Tímto děkuji
našim obecním zaměstnancům a panu
Josefovi Smelikovi za super odvedenou
práci a vstřícný přístup. Jsou však mezi
námi dva zastupitelé, kteří vždy a všude
nacházejí chyby a poukazují pouze
na chyby. Taky jim patří díky za četná
upozornění a výtky.
Po dohodě s majiteli pozemků

se nám podařilo ořezáním tújí
zprůhlednit nebezpečný úsek na ul.
Severní. Děkujeme za vstřícný přístup.
V tomto roce byla naplánovaná pouze
oprava menších úseků komunikací
a výtluků. Oprava proběhla bez větších
komplikací a kritiky. V rámci oprav
komunikací se operativně, s pomocí
obecních zaměstnanců a služeb pana
Radka Vorla vyměnil a zaasfaltoval
prorezlý propustek ve vjezdu k horní
evangelické kapli. Vybudovala se
parkovací plocha u katolické kaple
a došlo k opravení vjezdové brány. Byl
to bohatý rok na výstavbu rodinných
domů a veškerých příprav pro
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výstavbu. S enormním růstem výstavby
rodinných domů je potřeba postupně
připravovat rozbudovaní infrastruktury
obce, v první řadě pak odvodňovat
vybrané úseky komunikací. Náročnější
práce na odvodnění komunikací byly
naplánovány a následně v zastupitelstvu
schváleny (oprava odvodnění ul.
Náves a části ul. Myslivecké). Vybrané
úseky příkopů byly prohloubeny
frézou. Zbytek odvodnění bude
provedeno
bagrem
obnovením
starých
a
zanesených
příkopů
a částečným zatrubněním. Správa silnic
Moravskoslezského kraje (SSMSK)
byla požádána o celistvou opravu
4
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komunikace Chotěbuzská a propustků.
SSMSK má již připravenou projektovou
dokumentaci opravy Chotěbuzské,
nicméně realizace bude závislá od
přidělení výše finančních prostředků
z Moravskoslezského kraje. Některé
propustky byly opraveny a plánuje se
oprava zbylých, vše v rámci přípravy
SSMSK na slíbenou rekonstrukci ul.
Chotěbuzské. Vznikl požadavek na
označení krajnice na ul. Chotěbuzské
bílou
barvou,
kolem
nového
chodníku v centru. Toto však Správa
silnic po dohodě s dopravní policií
nedoporučuje. Došlo by k optickému
zúžení vozovky v místě chodníku a řidiči
by nevědomky najížděli do protisměru.
Dle posouzení SSMSK a metodik
policie samotná vyvýšená obruba

chodníku již dostatečně vyznačuje
a tvoří hranu (krajnici) komunikace.
Správa silnic však přislíbila do konce
technologického období tohoto roku
nalajnovat
krajnice
Chotěbuzské
v celém úseku, samozřejmě vyjma
úseku kolem chodníku.
Vnímám zájem občanů, zastupitelů
o dobro obce. Motivuje mne konání
správných a potřebných věcí. Když
se lidé chtějí a umí domluvit, pak lze
vytvořit mnoho dobrého. S vírou
v dobrý výsledek, s pozitivním
přístupem, odhodláním a věcnou
argumentací lze vše posouvat ke
smysluplnému řešení. Chtěl bych
poděkovat radním a zastupitelům
obce za věcnou spolupráci při řešení
stížností,
nepodložených
výtek

Obecní úřad informuje
a nepříjemností. Na závěr si dovolím
vložit poslední tři věty z citátu pana
Jana Wericha („Na jedno jsem vždycky
věřil“) :-).
Jenže tomuhle můžou věřit a
rozumět jenom ti z lidí, kteří mají rádi
lidi.
Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé
tajemství a jediný recept na štěstí, a to
platí pro všechny.
Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro
Trumana, pro celý svět.
Jan Werich
Ing. Stanislav Klimek,
místostarosta obce

Odhrn soukromých komunikací
I pro tuto zimu si máte možnost na obecním úřadě objednat odhrn sněhu
soukromých komunikací. Cena je splatná ihned při objednání, a to 400 Kč + 1
Kč za každý běžný metr komunikace. Mějte však na paměti, že v rámci odhrnu
komunikací jsou stanoveny priority takto, nejprve je ošetřená komunikace po
které jezdí autobus, dále ostatní místní komunikace obce a pak komunikace
na základě objednávek. Dále umožňujeme objednávky činit emailem nebo
telefonicky, kde vám bude vypočtená částka, kterou uhradíte na účet obce
5000120734/0600. Variabilní symbol platby je číslo popisné nemovitosti a do
zprávy je nutné uvést jméno, příjmení a „platba za odhrn sněhu“.
Ing. David Harok

Bioodpad v Chotěbuzi, aneb poseču a vy se starejte
Vážení občané, v souvislosti s dlouhodobě špatnou situací místa sběru bioodpadu, které je umístěné za kulturním
domem, Vás chceme informovat, že toto místo bude od příštího roku 2021 zrušeno.
Jak likvidovat bioodpad?
Nabádám, aby byl bioodpad likvidovaný tam, kde vzniká a nebyla těmito
náklady zatěžovaná obec. Někteří samořejmě tak již činí a těm patří velký
dík.
Vloni zastupitelstvo obce schválilo možnost odvozu bio popelnic
o objemu 240 l každý druhý týden přímo od domu (stejně jako plasty, papír,
sklo) za poplatek 1.000 Kč za “bio rok” tedy duben-říjen.
Máte-li velkou zahradu, jistě ušetříte 3 m2 na vybudování kompostu.
Postačí spojit pár palet a je hotovo. Případně koupit nějaký komerční
kompostér, jejichž nabídka je velice široká.
Pokud máte zahradu malou a máte pocit, že kompostér by vám ji špetil,
objednejte si, prosím, odvoz bia přímo od domu podpisem smlouvy na OÚ.
Poslední možnost a věřím, že nejméně vyhledávanou, bude odvoz bia na
centrální místo, které nově bude na ul. Na Šancích, hned u zadního vjezdu
do areálu zámku. Tam bude umístěný kontejner a nakládání bude umožněno
shora.
Ing. David Harok
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Rekonstrukce požární zbrojnice ve Zpupné Lhotě
jistě Vám neuniklo, že právě
probíhá velká rekonstrukce střechy
požární zbrojnice ve Zpupné Lhotě. Již
vloni jsme nechali zpracovat znalecký
posudek - posouzení technického
a biotického stavu dřevěné konstrukce
krovů. Výsledky byly zdrcující.
Napadení
krovů
dřevokazným
hmyzem, plísněmi, dřevokaznými
houbami a hnilobami. Hrozilo omezení
užívání klubovny.
K dnešnímu dni má zhotovitel

za sebou všechny bourací práce.
V minulém týdnu byla postavená nová
věž a teď probíhá oplechování. Bude
následovat montáž krovů střechy,
bednění a klempířské práce. Při této
příležitosti chceme zároveň zateplit fasádní systém, který má dlouhou
půdu, abychom snížili energetickou životnost, je vodě odolný a omyvatelný.
Na akci jsme obdrželi dotaci
náročnost budovy.
Nad rámec původních plánu bylo Moravskoslezského kraje z programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova
zastupitelstvem schválenoCeníkodsekání
vývozu odpadních vod ze žump, septiků a akumulačních jímek
Sdílený
vývoz
Ceny vývozu pro
jeden
2020rodinný
ve výšidům
377.700
Kč.
Cena
pro jeden rodinný dům
navlhlé, nesoudržné a rozpraskané MSK
listopadu
do 5 m
do 10 m
do 10 m
fasády a její výměna za 10.silikonový
Ing. David
Harok
3

Karviná (okrajové části města)

1 238 Kč

3

1 912 Kč

3

956 Kč

Dětmarovice

1 332 Kč

2 006 Kč

1 003 Kč

Stonava

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Petrovice

1 144 Kč

1 818 Kč

909 Kč

11. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Bohumín (okrajové části města)

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Dolní Lutyně

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Antošovice

2 366 Kč

3 040 Kč

1 520 Kč

12. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Orlová

1 473 Kč

2 147 Kč

1 074 Kč

Doubrava

1 708 Kč

2 382 Kč

1 191 Kč

Petřvald

1 238 Kč

1 912 Kč

956 Kč

Rychvald

1 520 Kč

2 194 Kč

1 097 Kč

18. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Havířov (okrajové části města)

1 414 Kč

2 264 Kč

1 132 Kč

Šenov

1 320 Kč

2 170 Kč

1 085 Kč

Horní Bludovice

1 696 Kč

2 546 Kč

1 273 Kč

Kaňovice

1 884 Kč

2 734 Kč

1 367 Kč

Žermanice

1 884 Kč

2 734 Kč

1 367 Kč

Soběšovice
1 978ze
Kč žump, septiků
2 828 Kč a akumulačních
1 414 Kč jímek
Ceník
vývozu odpadních vod

Vyvážíme žumpy a septiky
na Karvinsku
Buďte odpovědní k životnímu prostředí!
Respektuje legislativu a neriskujte pokuty!
Volejte profesionály s platným osvědčením!
Sdílejte vývoz se sousedem a ušetřete za dopravu!

Jak?

Kanalizačním vozem
SmVaK Ostrava

Kdy?

Konkrétní data
pro jednotlivé obce
na druhé straně letáku

Za kolik?

Orientační ceny v tabulce
na druhé straně letáku

Objednávejte
na bezplatné lince 800 292 400
nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb

Chotěbuzské zrcadlo		

Ceny vývozu pro jeden
rodinný2 dům
2 072 Kč
922 Kč

Albrechtice

Sdílený vývoz
Cena pro jeden
dům
1 461rodinný
Kč

19.
10. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

Český
Těšín
Karviná
(okrajové části města)

332 Kč
1 238

2 912
006 Kč
1

1 956
003 Kč

Chotěbuz
Dětmarovice

1 238
332 Kč

1
2 912
006 Kč

1 956
003 Kč

Třanovice
Stonava

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Petrovice Ceny jsou orientační, uvedeny
1 144
1 818
Poznámka:
bez Kč
DPH; sazba DPH
15Kč
%
11. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

909 Kč
do 10 m3

Bohumín (okrajové
části města)
1 614400
Kč nebo na www.smvak.cz
2 288 Kč
144 Kč služeb
Objednávejte
na bezplatné
lince 800 292
v sekci1Nabídka
Dolní Lutyně

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Antošovice

2 366 Kč

3 040 Kč

1 520 Kč

12. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Orlová

1 473 Kč

2 147 Kč

1 074 Kč

Doubrava

1 708 Kč

2 382 Kč

1 191 Kč

Petřvald

1 238 Kč

1 912 Kč

956 Kč

V listopadu proběhne podzimní kolo

koordinovaných vývozů žump a septiků
Po úspěšném jarním
1 520 Kči loňském
2 194 Kč podzimním
1 097 Kč kole
18. listopaduna začátku listopadu
do 5 m
dov10 m
do 10 m
startuje
Moravskoslezském
Havířov
(okrajové
části města)
1 414 Kč
2 264 Kč
Kč
kraji
další
kolo
koordinovaných
vývozů
žump1 132
a septiků
Šenov
1 320 Kč
2 170 Kč
1 085 Kč
z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou
Horní Bludovice
1 696 Kč
2 546 Kč
1 273 Kč
kanalizaci
a čistírnu odpadních
vod.
Kaňovice
1 884 Kč
2 734 Kč
1 367 Kč
„První koordinovanou
akcí2 734 jsme
před
rokem
Žermanice
1 884 Kč
Kč
1 367 Kč
Soběšovice
1
978
Kč
2
828
Kč
1
414
Kč
reagovali na naši diskuzi se zástupci měst a obcí, z níž
Albrechtice
Kč
2 922 Kč
1 461 Kč
vyplynulo,
že vlastníci2 072nemovitostí
nenapojených
na
19. listopadu
do 5 m
do 10 m
do 10 m
kanalizaci
pro
veřejnou
potřebu,
si
často
nevědí
rady
Český Těšín
1 332 Kč
2 006 Kč
1 003 Kč
s tím,
odpadní
vody likvidovat.
Chotěbuzjak správně a legálně
1 238 Kč
1 912 Kč
956 Kč
OdTřanovice
té doby proběhla úspěšně
dvě
a zaznamenali
1 614 Kč
2 288kola
Kč
1 144 Kč
Poznámka:
Ceny jsou orientační,
uvedeny
DPH; sazbalidí
DPH 15
jsme
pozitivní
reakce
zebez
strany
v%regionu i zástupců
municipalit. Proto jsme se rozhodli v akci pokračovat
Objednávejte na bezplatné lince 800 292 400 nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb
a rozčlenili jsme region do logických tras, podle
nichž bude ve vybrané dny připraveni reagovat na
požadavky místních. Systém jsme navíc připravili tak,
Rychvald

3

3

3

3

3

3
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že v případě, kdy se lidé – například sousedé - v některé z obcí
domluví, že mají o vývoz žump nebo septiků zájem, ušetří
za dopravu, jejíž náklady budou navzájem sdíleny. Chceme
mít dlouhodobě připravený systém, jak lidem pohodlně a za
odpovídající cenu pomoci v případě, že jejich nemovitosti
nejsou napojeny na kanalizaci. Samozřejmě, vývozy žump
a septiků jsou součástí naší každodenní práce i v jiných
částech roku,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička.
„Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce
životního prostředí musí vlastník nemovitosti doložit způsob
zneškodnění těchto odpadních vod,“ vysvětluje Tlolka,
ředitel kanalizací SmVaK Ostrava.
Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují
odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole,
zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku.
Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany
příslušného vodoprávního úřadu, nebo České inspekce
životního prostředí.
„Lidé by si zároveň měli uchovávat faktury nebo smlouvy

Obecní úřad informuje

o vývozu žumpy. V nich by mělo být uvedeno, v jakém
množství a ve které čistírně odpadních vod byly dané odpadní
vody zlikvidovány,“ vysvětluje Tlolka.
Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají
pouze jednou za několik let. Objem zlikvidovaných vod by
měl odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti.
„To lze jednoduše zkontrolovat prostřednictvím údajů
vodoměru vlastníka,“ uzavírá Jan Tlolka.

Fa BÁRCI Rudolf
ZEDNICKÉ PRÁCE • MALBY • NÁTĚRY • SÁDROKARTONY
KNAUF • OBKLADY • DLAŽBY • STĚRKOVÁNÍ STĚN •
OMÍTKY

Pod Zámkem 395
735 61 Chotěbuz
mobil: 724 093 809

IČ: 683 06 393
DIČ: CZ5507217001
e-mail: barcir@seznam.cz

Připravujeme nové chodníky
Vážení, na základě zjištěné
potřebnosti a výsledků dotazníkového
průzkumu, který probíhal vloni, jsme
přistoupili k přípravě projektů na další
úseky chodníků v obci.
V rámci výběrového řízení
jsme vybrali pro zhotovení studie
a následně i projektu firmu Arc Plan
s.r.o. S politování musím říct, že jsme
neuspěli v žádosti na Moravskoslezský
kraj o spolufinancování těchto
projekčních prací. Skončili jsme jako
náhradníci, první pod čarou.
Zadali jsme zpracování 3 úseků
chodníků.
1. úsek od autobusové zastávky
Náves, směrem dolů k Penzionu Pod
zámkem. V souvislosti s tím dojde
k úpravě obou zastávkových stání Náves
tak, aby jedna byla se zálivem a obě
splňovaly bezbariérové požadavky.
2. úsek jako pokračování již
existujícího chodníku v centru, tedy
od kulturního domu po následující
autobusovou zastávku u ul. Březové.
V rámci tohoto úseku dojde k vyřešení
nepřehledné křižovatky s ul. Březovou
a taky přemístění autobusové zastávky,
která již teď nesplňuje normy, protože
je umístěná v zatáčce a křižovatce
zároveň. Nové zastávky budou
samozřejmě respektovat požadavky
na bezbariérovost. Dále bude řešená
zastávka u kulturního domu, kde
7

Foto je ilustrativní
nám autobus zastavuje ve vjezdu ke
kulturnímu domu.
3. úsek bude v Podoboře. Chceme
vybudovat nový chodník v místě, které
je pro chodce velmi nebezpečné a přitom
tak často užívané. Místní po něm volají
už dlouho a věřím, že se nám tak podaří
neuspokojivý stav vyřešit. Chodník
začne u autoservisu a bude pokračovat
směrem k Archeoparku, napojí se na
již existující komunikaci. V souvislosti
s tímto úsekem dojde k vyřešení
přechodu pro chodce od nádraží, včetně
jeho osazení semaforem. Nicméně, aby
byly splněné dopravní a stavební normy
dojde k úpravě umístění přechodu
a v návaznosti na to i k přesunu

autobusového zálivu směr Český Těšín.
Vážení občané, vidíte, že práce
postupuje
kupředu.
Momentálně
je řešená studie. Ta již byla jednou
prezentována na zastupitelstvu obce.
Po jejím odsouhlasení přistoupíme
k projekčním pracem. Hotový projekt
bychom chtěli příští rok předložit na
stavební úřad a pokud vše půjde dobře,
na podzim 2021 by se mohlo začít
některý úsek realizovat. Samozřejmě
cílíme na dotace ze SFDI nebo IROP,
které by rovněž v příštím roce měly být
vypsány.
Ing. David Harok
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Jakými kotly můžete topit a co k tomu potřebujete?
Jak je to s revizí komínu?
Mám plynový kotel
Na plynových zařízeních, která jsou v osobním užívání občanů,
není zákonná povinnost provádět revize a kontroly. Výrobci kotlů
nicméně doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle,
která spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. Je-li majitelem
právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, má zákonnou
povinnost provést jednou za tři roky takzvanou provozní revizi, při
které odborný technik zjistí těsnost rozvodů plynu a připojených
zařízení.

Mám kotel na pevná paliva
V září roku 2012 začal platit nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Od 1. 1. 2017 mají fyzické osoby povinnost, na vyžádání obecního úřadu
s rozšířenou působností (Mě. Ú. Český Těšín), předložit revizi kotle. Pozor
nezaměňovat revizi kotle a revizi komínu - tzv. spalinové cesty. Kontrolu musí
provést proškolený technik, nejlépe doporučený přímo výrobcem kotle.
Pokud osoba revizi nepředloží, hrozí jí pokuta až do výše 20.000 Kč. První
revize kotle byla povinná do 31. 12. 2016, revize má platnost 3 roky. Tzn. v roce
2019 bylo zapotřebí revizi kotle zopakovat.
Od 1. 9. 2022 bude možné provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle, ale
i kamna a vložky s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 do 300 kW)
splňující parametry alespoň 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Topení po září
2022 kotlem s 1. nebo 2. emisní třídou (emistní třída je uvedená v revizi kotle)
bude zakázané pod pokutou až do výše 50.000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí osobě
používající paliva, která jsou zakázána (především odpadky, uhelné kaly apod.).
Čištění, kontrola a revize komínu (spalinové cesty)
Této tématice se věnuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, a lhůty stanovuje prováděcí vyhláška č. 34/2016
Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
U kotlů do 50 kW a sezonního vytápění se provádí čištění
2x ročně u kotle na pevná paliva a 1x ročně u plynového kotle.
Čištění můžete provést svépomocí.
Kontrola se provádí u obou druhů kotlů 1x ročně
a provádí ji odborně způsobilá osoba, která má živnostenské
oprávnění v oboru kominictví.
Revizi provádí rovněž odborně způsobilá osoba a provádí
se pouze v určitých případech (a) před uvedením nové
spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě
komínu, b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
paliv, c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané
spalinové cesty, d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou
výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu
za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena
zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, e) po
komínovém požáru, nebo f) při vzniku trhlin u používané
Chotěbuzské zrcadlo		

spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt
trhlin u používané spalinové cesty). Ze znění povinností
revize vyplývá, pakliže nedochází ke změně, revizi provedete
pouze jednou, a to při spuštění komínu do provozu.
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Místní knihovna v Chotěbuzi

Otevřeno pondělí 15 – 19 hod. Knižní novinky 2020 (výběr)
Společenské romány, milostné
romány
Dívka, již jsi tu zanechal / Jojo
Moyesová
Foukneš do pěny / Radka Třeštíková
Ike : můj italský corso pes, aneb, Psí
život v Itálii / Lucie Hušková
Detektivní romány, thrillery
Doktorka Viktorie / Markéta
Harasimová
Pasažéři / John Marrs
Vraždy bez svědomí / Luke Delaney
Historické romány
Najdi Rebeccu / Eoin Dempsey
Poslední Vánoce v Paříži / Hazel
Gaynor a Heather Webb
Sága rodu Reissových / Hana Whitton
Literatura pro děti a mládež
Liška Šiška ve školce / napsala Iva
Gecková
Staň se detektivem : sleduj stopy,
shromažďuj důkazy! / Àngels Navarro
Více informací na: http://www.
chotebuz.knihovna.info
www.facebook.com/knihovnachotebuz
Zpracovala: C. Rabenseifnerová

Rybí dům s.r.o. poděkování
Děkujeme za volný vstup pro
děti MŠ Chotěbuz a spoustu zážitků
k tomu! Děti tak mohly vidět obří
akvária o kapacitě 300 000 litrů, kde
se nacházely sladkovodní ryby z našich
řek a rybníků i malá akvária o obsahu
150 - 700 litrů s mořskými rybami.
Vyzkoušely si péči o rybičky, v podobě
krmení lisovanými granulemi, které
také dostaly od paní Szotkowské
zdarma. Děti tak musely zvládnout
správné načasování i objemové
rozvržení potravy, aby sladkovodní ryby
nasytily.
Zpracovala: Bc. Krejčí Ingrid

podzim
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Taxík Maxík není komerční taxi

Přepravní službu Taxík Maxík
poskytuje Charita Český Těšín
seniorům nad 65 let a osobám se
zdravotním omezením s trvalým
bydlištěm v Českém Těšíně nebo
v Chotěbuzi. O jakou službu se jedná
a čím se liší od obyčejného taxi, nám
prostřednictvím krátkého rozhovoru
přiblíží vedoucí Charitních doplňkových
služeb, paní Danuta Juroszek.

Pokud klient i přes veškerou pomoc
řidiče potřebuje svůj doprovod, služba
mu umožňuje přepravu bez dalšího
poplatku i s doprovodem, asistentkou,
opatrovníkem nebo vodícím psem.
Služba je určena seniorům starším
65 let nebo držitelům průkazu ZTP
a ZTP/P bez ohledu na věk, pro občany
Českého Těšína a Chotěbuze (mimo
uživatele sociální pobytové služby).

Čím se liší Taxík Maxík od
komerčního taxi?
Od první jízdy se snažíme vyjít
vstříc všem potřebám klienta. Víme,
kde se mu lépe nastupuje, jakou
kompenzační pomůcku používá, jak
dlouho mu bude asi trvat přesun k cíli
a další podrobnosti, kterých si díky
individuálnímu přístupu všímáme.
Odměnou pro celý tým přepravní služby
Co služba Taxík Maxík nabízí?
Taxík Maxík je spokojený klient, který
Řidič Taxíku Maxíku klienta se může těšit na úsměv a dobré slovo
nejenom odváží na domluvené místo, řidiče při další jízdě.
ale i ochotným a vlídným přístupem
Jaký je provoz služby v období
pomáhá při nástupu či výstupu
Covid-19?
z vozidla, s uložením tašky nebo
Po vyhlášení nouzového stavu
nákupu do zavazadlového prostoru či
kvůli šíření koronaviru jsme přepravní
doprovází klienta ke dveřím ordinace.
službu nezavřeli, ale za zvýšených
Samozřejmostí
je
také
pomoc
hygienických podmínek (personál
s kompenzační pomůckou, včetně
služby i klienti v rouškách, řidič
skládání a uložení invalidního vozíku
v rukavicích, ochranný omyvatelný obal
nebo chodítka. Výjimkou není ani
na sedadle klienta, dezinfekce vozidla
odnos nákupu až ke dveřím bydliště.

po každé jízdě) jsme nadále provozovali
přepravu a dopravovali klienty do
zdravotnických zařízení. V dodržování
zvýšených hygienických podmínek
stále pokračujeme.
Jak dlouho tato služba funguje?
Přepravní službu za zvýhodněných
podmínek provozuje Charita Český
Těšín již od roku 2014, kdy byl zakoupen
první, avšak postarší automobil. Od
začátku roku 2019 je tato naše služba
známá již pod názvem Taxík Maxík
a disponuje novým automobilem, který
jsme obdrželi od města Český Těšín
díky společnému projektu nadace
Nadace Charty 77 – Konta Bariéry
a lékáren Dr.Max.
O našem Taxíku Maxíku se
můžete více dozvědět prostřednictvím
našich webových stránek, letáků,
z novin, z čekáren ordinací, sdílenými
zkušenostmi od svých příbuzných,
sousedů či známých, anebo přímo od
řidiče, kterého běžně zastavují chodci,
aby zjistili informace o službě. Dozvědět
se více či přímo objednat jízdu můžete
přímo na dispečinku Taxík Maxíku, tel.:
605 912 918.
Službu Taxík Maxík provozujeme
za účasti podpory města Český Těšín
a obce Chotěbuz. Děkujeme.

„To počasí jste si letos objednali“, říkali návštěvníci Drakiády
I když počasí na konci září a začátku října vůbec
nevypadalo nadějně a málem i nouzový stav zastavil pořádání
větších akcí, nakonec vše dopadlo výborně a v sobotu 3. 10.
2020 se už potřetí mohla v Chotěbuzi uskutečnit Drakiáda.
Letos děti soutěžily na celkem 5 zastaveních, tvořily ježky
a společně s dospělými pouštěli draky, kteří díky ideálnímu
větrnému počasí létali opravdu hodně vysoko. Pro všechny
byl také připraven samoobslužný bar. Celkem 80 lidí si užilo
příjemně strávené dopoledne díky organizaci neformální
skupiny Sousedský kruh Chotěbuz za podpory obce
Chotěbuz.
Sousedský kruh Chotěbuz na začátku září také uzavřel
roční fungování z grantu Nadace Via z programu Živá
komunita, ze kterého bylo financováno vybavení „klubovny“,
zakoupeny přírodní prvky v Chotěbuzi a zorganizováno
celkem 26 menších a větších akcí.
Na konci září se také rozjely dva kurzy pro rodiny s dětmi
Spolu v přírodě a Tvořílci, účastníky čeká v průběhu roku
celkem 8 a 8 zajímavých lekcí. Plánovaný Lampiónový průvod
Chotěbuzské zrcadlo		
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se z 30. 10. přesouvá kvůli vyhlášenému nouzovému stavu o program. Bližší a aktuální informace najdete ve FCB skupině
týden později na 6. 11. Letošní ročník bude s haloweenskou Sousedský kruh Chotěbuz.
tématikou, trasa bude kratší než v předchozích letech
Kateřina Dědičová
a povede ke Stájím u Luka, kde bude připraven doprovodný

Diakonie Broumov - sbírka ošacení proběhne dne: 12. 10. – 20. 11. 2020
9 – 14 hodin (po-pá), Kulturní dům Chotěbuz

- Menší elektrospotřebiče – rádia, žehličky, fény atd. mohou
být i nefunkční

Více na www: diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek (donášejte v
- Knihy, časopisy
pevných pytlích)

- Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) - VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
nepoškozené
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany –
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
z ekologických důvodů
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a - nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – transportem se
zbytky látek)
znehodnotí
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, spacáky - znečištěný a vlhký textil
- Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)

- nádobí bílé a černé, skleničky, porcelán

- Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti

- lyže a lyžáky

- Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové

Bližší informace na tel: 721 648 879 - p. Feifič

Výsledky voleb do zastupitelstva MSK konané 2. a 3. 10. 2020 za obec Chotěbuz
účast 38,94%, 410 odevzdaných obálek, 406 platných
Tabulka hlasů
1
číslo
5

název
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

12

KDU-ČSL

14

Morav. a Slez. pirátská strana

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

19

Česká pirátská strana

22

Moravané

28

VOK - Volba pro kraj

29

Koalice ODS a TOP 09

37

Jednotní

38

Dělnic.str.sociální spravedl.

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

2

0,49

45

Česká str.sociálně demokrat.

22

5,41

94

23,15

50

ANO 2011

91

22,41

1

0,24

54

Koalice STAN, Zelení, NEZ

11

2,70

32

7,88

57

Koalice ODA, Hlas, SNK ED

0

0,00

41

10,09

63

Komunistická str.Čech a Moravy

6

1,47

0

0,00

67

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

0

0,00

70

Trikolóra hnutí občanů

12

2,95

52

12,80

79

Aletrnativa pro nez.kand.2020

0

0,00

81

Starostové pro kraj

0

0,00

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

0

0,00

41

10,09

1

0,24

TJ Sokol - šachy
Tuto sezónu se nám velmi dařilo a historicky jsme postoupili do Krajské soutěže. Budeme hrát tyto zápasy:
08.11. venku - Šenov B
24.01. venku - Třinec C
28.03. doma - Stonava
22.11. doma - Slovan Havířov B 07.02. doma - Rychvald A
18.04. venku - Slavoj ČT B
06.12. venku - Mosty u Jablunk. 21.02. doma - Vendryně
Začátky v 9:00 hodin.
10.01.2021 doma - Bohumín
14.03. venku - Petrovice
Hledáme hráče na doplnění soupisky. Tréninky v 1. pondělky v měsíci v Kulturním domě v Chotěbuzi od 15 do 18 hod.
Jan Chmiel, pozn. redakce - článek byl odevzdaný k otištění ještě před zavedením korona opatření, termíny zápasů a tréninků
nemusí být platné
Historický postup do Krajské soutěže vybojovali:
		
body partie			
body partie				
body partie
1. Knopp R.
8
10
6. Szpalek M.
4
10
11. Randuszek P. 2
4
2. Chmiel F.
5
10
7. Chmiel J.
4
9
12. Vlašic L.
1
1
3. Kwasek A. 4,5
10
8. Fertö J.
4
4
13. Olešňan E. 1
1
4. Křikava V. 4,5
7
9. Szewczyk R. 3
3
14. Štefanec J. 0,5
2
5. Wardas P.
4,5
5
10. Firla S.
2,5
3
15. Tesarczyk S. 0
1
11

Chotěbuzské zrcadlo

Příspěvky organizací a institucí

www.chotebuz.cz
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TJ Sokol - Stolní tenis
Rok 2020 je specifický a kdo ví,
jestli se jemu podobný bude někdy
opakovat. Opatření proti viru COVID
19 nám nadělala spoustu potíží,
které vyústily v nedohrání soutěže
2019/2020 v řádném termínu a soutěž
byla ukončená předčasně. Přesto naše
družstva setrvala v nejvyšších možných
soutěžích v okresních soutěžích
a i nadále reprezentujeme Chotěbuz
na okresní úrovni velice dobře. Po
dlouhých letech bez přírůstku se nám
na nadcházející sezonu podařilo sehnat
několik posil pro zajištění stability
hráčského kádru, což je obrovský
úspěch.
I přes těžkou situaci se nám daří
organizovat turnaje u nás v Chotěbuzi.
Důkazem budiž 1. Regionální bodovací

turnaj mládeže (RBTM) v rámci seriálu
turnajů mládeže v našem okrese, kdy
se tento turnaj vrátil do Chotěbuze po
dlouhých 17 letech. Organizace byla
výzvou, kterou jsme zvládli na jedničku.
Cituji slova vrchního rozhodčího: “Byl
velmi dobře organizačně zajištěn.
Děkuji.”
V každém případě obnovujeme své
hráčské vybavení, kde nám pomáhá
připsaná dotace z Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy, která vede
ke zkvalitnění vybavení a zajištění
trenérské činnosti včetně materiálního
dostatku spotřebního materiálu.
Jako oddíl jsme připraveni
nabídnout nově příchozím stabilní
zázemí, podporu a zkušenosti na
okresní úrovni. Díky velmi dobrým

vztahům s okolními oddíly i růst nad
rámec soutěží, jež TJ Sokol Chotěbuz
reprezentuje. Více na tjsokolchotebuz.
cz záložka “Stolní tenis”.
Radek Ryška

Naše služby:
- výkopy kanalizací, elektro přípojek, vody,
plynu a jejich realizace
- výkopy základů, základových pásů
- zhotovení základových desek
- výkopy bazénů
- výkopy kanalizačních šachtic, jímek a
čističek
- výkopy a realizace hydroizolací obvodových
zdí staveb
- terénní úpravy, skrývka zemin
- hloubení příkopů a příjezdových cest
- dovoz a odvoz stavebních materiálů, sutin,
odpadů, zemin
- přistavení a odvoz kontejnerů na stavební
sutě
- instalatérské práce
- demoliční práce
Práce provádíme pasovým mini-bagrem, vhodným
pro malé a stísněné prostory, velkým trakor-bagrem
pro práce většího rozsahu. Dovoz a odvoz materiálů
provádíme kontejnerovou Avii.

Radek Vorel

tel.: +420 725 178 819
www.vorel-radek.cz
vorel.radek@centrum.cz

