Plánované akcena léto
Sobota 13. června 2020 kostel sv. Mikuláše
17 hod - slovo Boží v podání jáhena Miloše Poura
18 hod - varhanní koncert prof. Michaela Novenka
19,30 hod - pěvecký koncert uskupení Milanosz
Pátek 10. července 2020 Hostinec u Šulců
14 - 17 hod - Animační ﬁlmová dílna - téma Hmyz
Na dílně vznikne ploškovou animací minutový ﬁlm.
Kapacita 10 dětí (Děti, přihlaste se včas! V případě většího zájmu můžeme
uspořádat dílny dvě) Dílnu vede Daniela Paseková a Daniela Grohová.
Doporučená cena: 50–100 Kč / dítě. Přihlašování: daniela.grohova@gmail.com
20 hod - Kapela Urgob hraje v sestavě příčná ﬂétna, akordeon a kontrabas
zejména židovské, ale také ukrajinské či kavkazské písně, a to zejména veselé,
svatební a taneční.
20,30 hod - Premiérové promítání chotečského animovaného ﬁlmu v sále
Hostince U Šulců.
Sobota 11.července 2020
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Chotečský
7.
obšťastník
Vážení spoluobčané, chalupáři,
jak jsme v našich zeměpisných šířkách po generace zvyklí, máme tu aktuálně jarní měsíce, což se z lidské
přirozenosti zdá být dobře. Nemálo lidstva žije v oblastech, kde se jara za celý život nedočkají a mnohdy
nemají ani pro toto období ve svých jazycích slovní termín. My zase nemáme v češtině třeba výraz pro delší
nebo kratší období sucha nebo dešťů, které vymezují podnebné epizody v rámci kalendářního roku například
v mnohých tropických oblastech. Letošní jaro bylo a je tak trochu jiné a to hlavně pro člověka. Z hlediska
přírody jsou naše problémy možná spíše kvitovány jako odlehčení náporu člověka na její zdroje. V zimě
nemrzlo, mrzne spíše na jaře a přesto jako každoročně jiřičky se vracejí, staví hnízda, stromy energií, kterou
ani nevnímáme, pumpují do svých korun mízu, olisťují se, tráva se zelená. Život jde dál, lidé nejsou na této
planetě sami… V jedné ze svých písniček český folkař Jimmy Čert zmiňuje že „Každé jaro, v každém háji
je vždycky jinak zelené“.
Daniela Grohová přichystala do tohoto čísla obecního plátku krátký výňatek z místní kroniky starý téměř
jedno století. Když jsem si jej přečetl, tak jsem si řekl: „No pane, to byly zkoušky“. Přitom byl svět v té době
necelé tři roky od tehdy historicky nejrozsáhlejší války a jaro roku 1921 nastalo pár měsíců poté, co skončila
pandemie tzv. španělské chřipky, která byla většinou současníků do příchodu „našeho“ koronaviru již
v podstatě zapomenuta a kosila především lidi mladé, silné a také po celém světě.
Buďme tedy optimisty jak to jen jde a posuňme se k vlastnímu informačnímu přehledu týkajícího se věcí
obecních.

POUŤ - Upečme na pouť koláče!
17 hod, kostel sv. Mikuláše - teskné uskupení
barokní písně o lásce a smrti - studenti DAMU pod vedením prof. Přemysla Ruta
19 hod - dechovka Javorka v hostinci u Šulců
22 hod - DJ Jiránek a jeho 90tky
Neděle 12. července od 11 hod kostel sv. Mikuláše
slovo Boží v podání jáhena Miloše Poura
Bzučí KOČÍ V CHOTČI
5. srpna, 18 hod - Přednáška o životě a hmyzu
6. srpna, 18 hod - Bělohradští včelaři a ochutnávka medu
7. - 8. srpna - Hudebně-divadelní festival Kočí v Chotči
Program bude upřesněn a vydán samostatně
Chotečský občasník-Vydává obec Choteč,129, 507 81, IČ:00578347 v nákladu 120 výtisků

Doufáme, že léto bude probíhat již v běžném režimu bez výrazných omezení a budeme se moci konečně
potkat v obchodě, na koncertě v kostele či při jiných společenských událostech.
J. Kaplan

CO BYLO A CO JE V ZÁMĚRECH?

Střípky z kroniky

Úpravy na Oborníku

„Letošního roku nastalo brzo jaro. Koncem února již slunce příjemně hřeje, cesty se práší.

Před pár lety se pod vedením tehdejšího starosty Mgr. Ladislava Grohy podařilo získat pozemkovou výměnou
prostor bývalého rybníka za kostelem a jemu přilehlých ploch. Jedním z pozitiv této směny je, že obec tak
mohla začít upravovat tento prostor k budoucímu využití. Analýzy vod souvisejících se skládkováním odpadů
po několik desetiletí podle očekávání nedopadly dobře a původní záměr obnovy rybníka není možný.
Ze stejného důvodu byl Agenturou ochrany přírody zamítnut i návrh vzniku tůně. Využili jsme tedy množství
zeminy z výstavby nové ulice pro úpravu terénu a osevem travním semenem. Naštěstí spadlo po suchém
dubnu dost srážek a pažit se již zelená. Souběžně jsme se věnovali i údržbě dřevin, které v místě vyrostly
přírodním způsobem. Některé stromy jsme vykáceli, jiné ponechali s tím, že případně doplníme nové. V
případě keřů obrůstající zejména přilehlý břeh potoka jsme zcela odstranili nadzemní části a postupně se
přirozeně obnoví a budou dále důležité především pro stabilitu břehů potoka a jako přirozené prostředí
drobných živočichů. S některými sousedy jsme dojednali úpravy hranic směnou nebo koupí, tak aby se
Oborník do budoucna zpřístupnil pro pěší také od hlavní silnice.
Chtěli bychom dát možnost, Vám, občanům se vyjádřit a sdělit nám návrh Vašich představ jak vzniklou
plochu v budoucnu užívat. Některé nápady se již sešly. Prostor je veden jako trvalý travní porost a v územním
plánu se s ním počítá jako s oblastí rekreačních, resp. volnočasových aktivit. Uvítáme tedy zapojení se
veřejnosti do diskuze osobně nebo písemně.

Místní obchod Jednota
Na konci února byl místní obchod uzavřen
z personálních důvodů. Ke znovuotevření došlo
20. května v původní provozní době. Obchod bude
nabízet na objednávku i čerstvé maso.
Za posledních několik měsíců jsme vedli několik
jednání s předsedou představenstva Jednoty
SD Nová Paka ing. Miroslavem Chudobou, místním
rodákem, aby se podařilo zajistit fungování
obchodu po delší čas. Obec přislíbila pro letošní
rok prostředky získané z dotace Královéhradeckého kraje i ze svého rozpočtu v plné
výši a ing. Chudoba by uvítal zpětnou vazbu
občanů na poskytované služby.

Údržba dřevin v obci a projekt obnovy polních cest, alejí
Možná jste zaznamenali v měsíci březnu skupinu lidí, kteří prováděli řez, případně vazby vzrostlých obecních
stromů. Jednalo se o necelou dvacítku stromů, které už potřebovali tento zásah a které rostou na pozemcích
obce a jsou veřejnou zelení. Ošetřované stromy byly charakterem takové, které jsem si již netrouﬂ zhotovit
bez bezpečnostních prvků jištění. Ostatní dřeviny v prostoru obydlené části obce dostávají pravidelnou
průběžnou péči.
Zhruba poslední dva roky jsme usilovali o možnost obnovy polních cest, které jsou ve vlastnictví obce
a většinou existují již jen na katastrálních mapách. Vybrali jsme pro účel obnovy celkem čtyři cesty rozdílných
směrů (Mlázovice, Hřídelec, Lužany a Svatojánský Újezd). Naše snaha byla úspěšná a obec získala přislib
dotace ve výši cca 3,1 milionů Kč. Nyní probíhá soutěžení dodavatele, proces vydání potřebných pozemků
a vlastní realizace má být zahájena v letošním podzimu. Tímto krokem dojde k rozrušení současných velkých
polí a zprůchodnění krajiny. Ostatně hlavním účelem cest, které budou mít zhutnělý travnatý povrch je využití
pro pěší, cyklistický, případně jezdecký pohyb. Z podmínek dotace nebude možné tyto cesty využívat pro
motorové dopravní prostředky ani zemědělskou a lesní techniku. Počet vysázených, již vzrostlých stromů
bude dosahovat počtu necelých 500 a realizační ﬁrma bude mít v zadání starat se o dílo následující tři roky.

Začátkem března se již seje. Že nebylo v zimě mnoho sněhu, brzo to vyschlo a půda stala se
schopnou
k obdělání. Vloni v dubnu bylo všude na každé mezi trávy plno, ale letos není ještě sekati co. Sucho
a dosti chladno zastavuje vzrůst.
V květnu ukázalo se horké suché počasí, jak v létě ve žních a v lesích housenky začínají zhoubné
svoje dílo. V lese místo vůně pryskyřice odporný zápach trusu žravých housenek. Zmizel stín lesa,
na ohlodaných stromech přestalo ptactvo viděti bezpečný svůj útulek. Kde jindy ptačí zpěv, tam
nyní ticho, smutno jako na hřbitově.
V červenci změnilo se studené počasí ve veliká horka. Slunce od časného rána praží až do noci, při
tom často suchý vítr vysouší zem, beztak již hodně vyprahlou. Krmení zelené téměř žádné. Zem
následkem sucha rozpukává, takže trhliny byly až do 1-2 metry hloubky.“ r. 1921
„Tento měsíc [červen] opět neprší. Stálé větry a hrozné sucho. Krmení žádné neroste. Dobytek
stojí, nikdo nekupuje, boje se, že neměl by to čím vyživit. Řezníci dělají si blázny, neb dobytka
brakového jest spousta na prodej. Dobytek hubený, místy ani vstávati nemohl. K tomu ještě
nedostatek vody, hotová katastrofa.
A v lesích úzko podívat. Housenky mnišky dožírají poslední stromy. Jdeš-li lesem, neuzříš jeden
zelený strom, vše dohola ožrané. V lese nepříjemný zápach z trusu housenek, všude kam se hneš,
padají na tebe housenky, cesty, zem plny jich. Ticho v lesích hrobové bez zpěvu ptačího. Ano
housenka pohřbila lesy nadobro. Ne miliony již, ale miliardy jich jest. V loni ušetřily malý dorost,
letos i ten jest sežrán. Úsilí lidské jest vůči ní marné. Suché teplé počasí podporovalo ohromný
vzrůst housenky do netušených rozměrů.“ r. 1922
Pamětní kniha obce Choteč,
Jan Machytka. (zkráceno)

Nahradit housenku mnišku broukem kůrovcem,
upravit pár knižních výrazů pro současného čtenáře,
škrtnout ticho a zápach v lesích. Škrtnou zmínku
o dobytku, to se zdá být zastaralá starost. Kdy jsem já
naposled viděla zblízka krávu? Kdy jste naposledy
viděli krávu? Přemýšlím, jak a zdali by popis mohl
sedět i na dnešní poměry.
Zatím se zdá, že je k nám příroda mírnější, než
k Chotečákům před 100 lety. V lese ptáčkové švitoří
a přemnožený kůrovec nám za krk nepadá. Ale zřejmě
se budeme letos i v příštích letech potýkat
s podobnými zkouškami. Snad nám může být útěchou,
že oni to období sucha zvládli. Než se počasí umírnilo,
trvalo to dva roky. Jak dlouho bude trvat „naše“ sucho?
Daniela Grohová

Různé…

Vodovod

Příznivá zima s dešti a bez mrazů byla příznivá pro újem v listopadu opětovně zalesněných částí lesa na
Sůvách. Mladé stromky mimo oplocenky jsme na podzim ošetřili nátěrem a srnčí je tak neokousala. Na
výstavbu oplocenek nám jsme získali dotaci ve 100% pokrytí nákladů ve výši několika desítek tisíc Kč.
Aplikovali jsme jarní postřik mladých porostů borovic proti jejich škůdci klihorohovi. Počátkem května
jsme vytěžili cca 320 smrků v obecním lese, které byly sice zelené, ale již vykazovaly napadení kůrovce.
Nainstalovali jsme feromonové lapače samců kůrovce před jarním vylétnutím. Lesní správa nám
schválila dotěžení severovýchodního rohu Třešniček, kde po kůrovcové kalamitě zbylo posledních pár
stromů. Po podzimním úklidu postavíme oplocenku a osázíme hlavně javory. Po dávné těžbě jílu je tato
prohlubeň pro běžné lesní stromy nevhodná.

Na základě odpovědí v předběžném zájmu o vodovod jsme začali pracovat na krocích vedoucích poměrně
delší, technicky, ﬁnančně a administrativně náročnou cestu dosažení výsledku ve formě centrálního
systému zásobování obce tolik v posledních letech potřebnou vodou. Po vyčerpání jiných možností zdrojů
vody jsme se rozhodli jít cestou nového hlubinného vrtu. Ten bude zhotoven v místě mladého obecního
švestkového sadu na okraji vsi nad novými parcelami, kterým bude rovněž sloužit jako zdroj napájení
vodovodních přípojek nově stavěných rodinných domů. Žádosti obce, kterou jsme pár dnů před novým
rokem podali na poskytnutí dotace, bylo kladně vyhověno v částce cca 2,8 milionů Kč, což obnáší krytí 85 %
přímých nákladů na zřízení nejen vrtu, ale i technického vybavení, hlavně akumulační nádrže, úpravny vody,
hydrantu a dalších zařízení. Nyní zbývá v této záležitosti soutěžení dodavatele a vlastní realizace. Předpoklad
kolaudace je v příštím roce. Souběžně v otázce vodovodu jsme podali žádost o poskytnutí prostředků krajské
dotace na projektování vodovodní sítě po vsi, která bude odrážet kromě technického řešení vedení i body
nahlášených zájemců. Další přípojná místa nových požárních hydrantů, jsme konzultovali s velitelem
místních hasičů. Zpracování projektové dokumentace by mohlo být hotové do konce tohoto roku a je
předpokladem k vlastní realizaci vodovodních rozvodů. Někteří zájemci o připojení se hlásí ještě nyní a zatím
do zadání vypracování dokumentace je stále ještě možnost dodatečného podání žádosti. Na základě
několika údajů v letošním jaru oproti loňskému ve sledovaných studnách poklesla výše vodního sloupce
meziročně o 40 %, což vnímáme jako důvod k zamyšlení… Je nasnadě si uvědomit, že zastavěné území obce
Chotče z geologického hlediska je až na výjimky v podstatě jílovým ostrovem uprostřed okolní krajiny
a kopané studny, které jsou situované do první zvodně, jsou zásobením odkázány na to, co naprší, nasněží
a vsakem se do nich vstřebá. Hydrogeologické posudky, které byly zpracovány jako studie k hlubinnému vrtu
do druhé zvodně hovoří ve svých závěrech o předpokladu dostatečné zásoby kvalitních vod, což je příznivé.

Odpady – Jak jsme zvyklí, kovový odpad nám zajišťuje jednotka SDH Choteč jednou do roka. Tuto
informaci dostáváte zveřejněním na vývěsce a rozhlasem. Přesto jsme povinni zajistit možnost odložení
drobného kovového odpadu z domácností. Pro tyto účely je u obecního úřadu postavena kovová nádoba
s nápisem Drobný kov z domácností. Sem patří především sešlápnuté kovové obaly od konzerv, nápojů
a krmiva.
Ořez větví ze stromů a jiných dřevin - pro tento druh odpadu využívejte označené místo na Oborníku
Bioodpad - betonová plocha za kravíny, viz tabulka, co tam patří
Soupis povolených druhů odkládaných odpadních materiálů na obecní skládku biodpadu:
(betonová plocha za kravíny)
nedřevnatá rostlinná biomasa (zejména posekaná tráva, listí, natě, padané plody, plevy, výhrabky
vertikulace a jiné odpovídající zbytky ze zahrad či ploch veřejné zeleně) bez cizích příměsí (plasty,
kovy, sklo, kamenivo, stavební materiály). Akceptované jsou zbytky zeminy a půdní pěstitelské
substráty

Nyní, před sezónou napouštění bazénů chceme oslovit jejich majitele, aby zvážili možnost
alternativy jejich napuštění dovezenou vodou cisternou z VOS Jičín namísto využívání vody
z kopaných studní. Kopané studny v obci se svým způsobem chovají jako spojené nádoby a voda
pak může následně jinde chybět k potřebnějším účelům.

dřevní odpad mechanicky upravený (drcená) max. zůstatkového průměru 3 cm a délky 10 cm
(drcené větve, kůra, kořeny, vánoční stromky) a dále piliny, hobliny, frézovaná dřevní hmota

S vodou také souvisí tvorba protipovodňového plánu, se kterým budou prioritně obeznámeni majitelé
případně ohrožených nemovitostí. S tímto plánem souvisí také snaha o realizace možností zadržení určitého
množství vody z toku Chotečského potoka nad obcí formou tůně nebo vodní nádrže na obecním pozemku
mezi Rakovníkem a vesnicí. V současnosti jsme zadali studii proveditelnosti a zdrojů ﬁnancování s úplnou
nebo dílčí dotační podporou.

domovní odpady rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny čerstvé, vyniklé kuchyňskou úpravou,
zpracováním nebo skladovacími ztrátami, kávová sedlina, čajové sáčky, skořápky ořechů a vajec,
okrojky hub, slupky hlíz, okrasné květiny řezané, hrnkové apod.), vychladlý popel vzniklý spalováním
dřeva

Kostel, hřbitov

organický odpad vzniklý drobným chovem hospodářských zvířat za předpokladu využití původem
rostlinných steliv

Královehradecký kraj rozhodl o přiznání dotace pro
naše chotečské varhany. První etapa opravy proběhne
během tohoto roku. Nový ventilátor je již připravený
v kostele a čekáme na jeho zprovoznění.

Není povoleno odkládání odpadů v podobě:
živočišných tkání, uhynulých živočichů, srstí nebo exkrementů nehospodářských zvířat.
kalů, smetků, papíru, nedopalků cigaret, olejů a tuků
a jiného odpadu

Znovu připomínáme, že místní poplatek za vlastnictví psa již není platný, byl zrušen, nevybírá
se a občany platící převodem upozorňujeme, aby jej neplatili.

Souběžně postupujeme při výběru dodavatele
a termínu zhotovení opravy části úseku hřbitovní zdi,
na kterou byla přiklepnuta dotace v závěru loňského
roku a kdy byl posunut vzhledem k současné situaci
termín dokončení poskytovatelem dotace do konce
příštího roku.
Pokácením velkých lip na hřbitově je okolo věže
kostela více místa pro sestavení lešení a výhledově
máme v plánu nechat vyměnit dřevěné okenice na
kostele a opravit ciferník věžních hodin.

Často bývají slyšet dotazy ohledně poplatků
za hřbitovní místa. Nyní řešíme hřbitov komplexně, včetně digitalizace hrobových míst, přesných
zákresů, fotodokumentace a evidence majitelů,
to vše podle aktuálního znění zákona o pohřebnictví. Úhrady tak budou možné až v druhé
polovině roku.

Opravy komunikací a podobné, navazující informace
Firma ČEZ se na delší dobu odmlčela v otázce opravy jedné z komunikaci a kanalizace v Habru (západní
ulice). Nakonec přistoupila na uznání škodné události k její tíži a opravou na vlastní náklady. Nyní vedeme
diskuze o rozsahu opravy, pro kterou si ČEZ vyžádal dodatečný odborný posudek.
Dalším „oříškem“ v oblasti komunikací je technický stav spojnice obce s Rakovníkem a vedlejší komunikace
vedoucí na Mlázovice z hlavní silnice směrem k Lázním Bělohradu. Technický stav povrchu mnohdy je
na hraně způsobilosti sjízdnosti, zvláště u druhé uvedené. Obec požádala hlavního uživatele těchto
komunikací ZAS Mlázovice o příspěvek na rekonstrukci těchto cest. Odpověď nebyla pozitivní. V současnosti
na podobné účely nejsou k dispozici dotační zdroje ﬁnancování. Samotné opravy jsou v řádech milionů Kč.
Obec jako vlastník je odpovědná za stav komunikací. Pro možnost žádání o veřejné ﬁnanční prostředky do
budoucna musíme mít vypracovaný dokument pasportu místních komunikací.
Nechali jsme, ze zákona povinně, zkontrolovat stav mostků, propustí v horní části toku Chotečského potoka
a v jednom případě je nutná částečná oprava.
Ve stadiu přípravy je příprava úseku chodníku od návsi (parku) souběžně s hlavní silnicí po křižovatku
na Mlázovice u obchodu v tomto směru při levé straně. Prozatím jsme předjednali pozemkové dispozice
soukromých vlastníků a geometrické zaměření včetně poptávky vyjádření vlastníků inženýrských sítí, jejich
stanovisek. Vlastní projektování je časově možné započít až koncem letošního roku, neboť v listopadu skončí
termín udržitelnosti rekonstrukce silniční komunikace. Vzhledem k úzkému prostoru jsou bohužel výrazně
omezené šance na získání dotačních prostředků na tuto akci.

Stavební práce na zasíťování nových stavebních parcel
„pod Švestkami“ a jejich prodej
Jistě jste si při průjezdu obcí všimli, že úprava silnice a chodníků v nové části obce pod Švestkami
(mimochodem zdá se v tomto okamžiku, že stromy úspěšně odkvetly a bude co sklízet) se blíží ke konci.
Konečně se podařilo dokončit elektriﬁkaci a zemní vedení budoucího veřejného osvětlení. Plochy parcel,
kde zmizel vlivem stavby travnatý povrch, jsme nechali opětovně oset, jak nám ukládala povinnost v
oblasti životního prostředí. Pracujeme na zaměření sítí, mají se dokončovat chodníky. Plánujeme
drobnou výsadbu okolo chodníků a připravit místo pro další nádoby na tříděný odpad.
Konečné terénní úpravy jsou již takovou „třešničkou na dortu“ a v této souvislosti mně příjde
patřičné požádat motoristy, aby svou jízdou nebo parkováním vozidel zohlednili, že obecní
travnaté plochy nejsou k těmto účelům určené. Vím, že je to mnohdy komplikované kam auto
zaparkovat, kudy překážku objet, ale v situacích, kdy je zem rozměklá je vhodné se nad svým
konáním v tomto směru zamyslet, zda bychom tak třeba postupovali na svém pozemku. Nejde
jen o vyjetou trávu a koleje po kolech, ale také následné zabahnění komunikací, nánosy zeminy
na krajnicích či v kanalizační síti či jen o vzhled prostředí, kde žijeme.
Povedlo se s prvními zájemci o koupi pozemků pro výstavbu rodinných domů uzavřít kupní smlouvy a
další z nich jsou zarezervované se složenou zálohou.
Požádali jsme o příspěvek na zasíťování nových parcel v hodnotě necelého 1 milionu Kč a zatím čekáme
na vyhlášení výsledků ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Během této zimy v obci působili geodeti vyměřující několik zakázek. Z hlediska ﬁnancování obcí šlo o úseky
komunikací, které kdysi byly postaveny a nerespektovaly trasy, kudy podle katastrálních podkladů měly
skutečně vést. Nutnost tohoto vyměření byla potřebná pro podklady tvorby dokumentu pasportu
komunikací ve vlastnictví obce. Dále byl vyměřen kus pole v sousedství lesa na Třešničkách, který jak
se následně potvrdilo, dlouhodobě užívala ZAS Mlázovice a kde měl již dávno růst obecní les. Oplocenku
jsme již nechali postavit a objednali jsme sadbu pro podzimní výsadbu. Další geodetické práce se týkaly
záměru dvou směn pozemků iniciovaných obcí s občany na řešení pěší průchodnosti obce. Poslední
kapitolou bylo vyměření odsouhlaseným drobným prodejům obecních pozemků uvnitř vesnice.

I.C.E. karta pro seniory
Rádi bychom Vám představili jednoduchý nástroj pro posílení bezpečí a zdraví nejen těch nejstarších
v domácnosti – na I.C.E. kartu.
Primárně jde o kartu pro seniory, ale i pro zdravotně postižené a další osoby, které ji uznají za
potřebnou. Karta je formulář, který sestavila zdravotnická záchranná služba s dalšími složkami
IZS. Obsahuje základní informace, které potřebují záchranáři, pokud přijedou do domácnosti
seniora poskytnout pomoc - může šetřit čas a zachraňovat zdraví i životy. Je přínosná i sociálním
službám, které se o klienty starají.
Pro informaci veřejnosti :
V létě letošního roku bude probíhat v obci terénní šetření pracovníků Katastrálního úřadu
zaměřené zejména na revizi skutečného stavu půdorysů staveb oproti katastrálním mapám
(hlavně přístavby a vedlejší stavby k hlavním). V případě zjištěných nesouhlasů budou
zaslány výzvy a termíny na odstranění závad.

Kartu si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v úřední dny. Vyplňte všechny důležité údaje, případně vám
rádi s vyplněním pomůžeme a zalaminujeme do průhledné folie.
Vyplněnou kartu pak umístíte na viditelné místo, jedná se konkrétně o dvě přípustná místa - na lednici třeba
magnetkou, nebo do průhledné folie na vnitřní stranu vchodových dveří. Po dohodě se všemi složkami IZS je
důležité, aby údaje na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta vidět (neukládat ji
do neprůhledného pouzdra nebo do šuplíku apod.).

