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DĚTI OPĚT PRAVIDELNĚ TVOŘÍ V KNIHOVNĚ
Doba covidová kromě jiného přerušila i
jednu snad hezkou tradici v naší obci a to
tvoření dětí v knihovně.
Když se na konci letošního jara začala
uvolňovat protiepidemiologická opatření, začaly se mi pomalu vkrádat myšlenky na znovuobnovení tematických
workshopů pro děti. Ale vždy nastoupilo mé kritické já s připomínkami typu:
„Zvládneš to časově? Bude o to zájem?
A neměl by to už dělat někdo jiný???“.
A tak přestože chuť tvořit s dětmi jsme
stále měla, rychle jsem toto téma uložila
do pomyslného šuplíku: „Možná, někdy.“
Takže když mne v červenci oslovila sousedka Pavlína, která se přistěhovala s rodinou z Prahy, že by ráda zorganizovala
nějakou pravidelnou tvůrčí zábavu pro

děti a hledá někoho, kdo by s dětmi tvořil,
neváhala jsem ani minutu. Během krátké
schůzky jsme dohodly:
Co: 		
Kdy: 		
Pro koho:
		
Kde: 		

tvoření všeho druhu
každý pátek od 17:00,
děti od 3 – 8 let,
účast rodičů vítána,
v místní knihovně

Pavlína vše organizačně dohodla s paní
starostkou, zajistila propagaci a od začátku srpna se pravidelně scházíme.
Sešla se skupina velmi šikovných dětí s
maminkami. K tvoření využíváme bohaté zdroje materiálů v knihovně a náplň
kroužku vzniká naprosto přirozeně. Témata si totiž volí děti samy a velmi aktivPŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PROSINCI 2021

ně se zapojují maminky i babičky, které
chodí s nápady, co bychom mohly vyrábět. Takže jsme už pracovaly na přání se
třpytkami, vyráběly korunky pro princezny, odlévaly a malovaly sádrové odlitky,
vyráběly housenku z obalu na vajíčka
nebo naposledy papírového draka.
Jestli Vás to trochu zaujalo a chtěli byste
se přidat, knihovna je otevřena i Vám. Jen
se prosím, vzhledem k omezené kapacitě prostoru, před první návštěvou dohodněte s Pavlínou tel.:777 780 030.
PS: Pavlína též organizuje lekce jógy pro
fajn sousedky, zbývá nám jedno volné
místo. V případě zájmu volejte na tel.
výše.
Alena Bočanová
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Slovo starostky
Vážení občané,
opětovně Vás zdravím prostřednictvím našeho čtvrtletníku. Děti opět usedly do školních lavic a pevně věřím, že tento způsob výuky bude tím jediným v novém školním
roce. Letošní léto bylo více mokré – tím víc nám v obci rostla tráva. Tu jsme zvládali
sekat. S našimi pracovníky – především zde musím veřejně pochválit ženy pracující u
obce. Přeci jen sekat křovinořezem není lehká práce. Na jejich práci jsem v průběhu
sezony slyšela chválu. Děkuji za vyjádření pochvaly. To se nám opravdu nestává. Jsme
spíše kritizováni. I přes veškerou kritiku se nenecháváme odradit ani my jako zastupitelé ani jednotlivci od konání akcí pro širokou veřejnost.
V obci v současné době probíhají dvě největší akce. Rekonstrukce chodníku v Hradišti – byla bohužel započata později než jsme předpokládali. A to z důvodu čekání
na stavební povolení. Druhá velká akce probíhá ve Lbíně a na Pytlíkově kde jdou v
souběhu akce – Čez rekonstrukce NN – pokládka do země a akce obce rekonstrukce
veřejného osvětlení. Děkujeme všem v těchto částech obce za pochopení a možnou
součinnost v rámci staveb.
V kulturním domě ve Bžanech probíhá rekonstrukce sálu a na sále ve Lhenicích byly
nově udělány elektro rozvody, nové topení. Rádi bychom přes zimní měsíce dokončili
veškeré zednické práce, abychom sál ve lhenické hospodě mohli opětovně užívat ke
společným akcím. Pomalu se vracíme k normálnímu společenskému životu. V obci
již proběhlo vítání občánků a v říjnu proběhne další kdy uvítáme mezi nás 6 nových
občánků.
Přeji Vám všem klidný podzim plný pohody a těším se na setkání s Vámi při některé
akci konané v obci.
Ivana Horčicová

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starostka obce Bžany podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční: dne 8. 10. 2021 od
14:00 h do 22:00 h a dne 9. 10. 2021 od 8:00 h do 14:00 h.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je voleb. místnost: Obecní úřad Bžany
– zasedací místnost, Bžany 50
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bukovice, Bžany, Hradiště, Lhenice a Mošnov
Telefonní spojení: 417 872 277
ve volebním okrsku č. 2 je voleb. místnost: Lbín č.p. 4 – bývalý hostinec
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu: Lbín, Lysec, Pytlíkov
Telefonní spojení: 724 271 740

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Při volbách do Parlamentu ČR může volič ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
požádat o hlasování do přenosné volební schránky. Žádosti o hlasování do přenosné
schránky může volič podat do pátku 8. října 2021 do 11:00 h telefonicky na čísle 417
872 277 nebo e-mailem na adresu obecbzany@centrum.cz, v průběhu voleb volič
požádá přímo svoji příslušnou volební komisi.
Ivana Horčicová

POZVÁNKY NA AKCE V OBCI BŽANY
Zahájení výstavy – tvorba mužů a zároveň tradiční „Dýňování“
V sobotu 23. října od 15 hodin se uskuteční na statku ve Bžanech – výstava tvorby mužů. Ve stejný čas bude zahájeno
tradiční „Dýňování“. Těšíme se na Vaše
krásné dýně, které všechny vystavíme a
budeme každý večer rozsvěcet. Oceněny budou 3 nej.. nej… dýně. Přijďte dýni
i ochutnat. Necháme se inspirovat i Vašimi recepty. Pro děti bude následovat
od 17,30 hodin lampionový průvod spolu
s maskami – možná bude i strašidelná
stezka….
Rozsvícení vánočního stromu ve Bžanech
Termín kdy zapálit první svíčku na adventním věnci v roce 2021 je neděle též zvaná
železná 28. listopadu. Na tento termín Vás
zastupitelé obce zvou na tradiční setkání
s hudbou s možností zakoupit vánoční výzdobu a různé drobnosti. Ale především
sejít se s přáteli a známými v poklidu blí-

žících se vánoc. Děti budou moci napsat
Ježíškovi. Jejich dopisy budou následně
odeslány do správných rukou.
Setkání se uskuteční na statku ve Bžanech jako v minulém roce od 15,30 hodin.
Anděl, Mikuláš a čert – aneb Mikulášská
nadílka
Ani v letošním roce nebude chybět Mikulášská nadílka. Té se všechny děti do věku
12.let dočkají v neděli 5. prosince. Anděl,
Mikuláš i čert mají cestu okolo naší obce
tak budou přítomni osobně. Přesný čas
a harmonogram nám ještě nesdělili, ale
hned jak budeme mít od této trojice více
informací dáme vědět prostřednictvím
fcb, rozhlasu a webových stránek. Milé
děti připravte si básničky….
Jednu malou vám napovíme: Mikuláš je milý
děda, hodné děti všude hledá. Bílé vousy,
ty mu sluší, na zádech má velkou nůši.
A v té nůši balíčky, pro kluky a holčičky.
Ivana Horčicová

SOUTĚŽ
PRO FOTOGRAFY
PODRUHÉ
Pojďme společně využít podzim k fotografování naší obce. Máte-li chuť – dnes
není problém pořídit kvalitní fotografii na
mobilní telefon a ihned zaslat. Naším tématem je podzim v obci.
Pořízené fotografie – maximální množství
3ks zasílejte na e-mail: obecbzany@centrum.cz
Vaše
fotografie
budeme
přijímat
do 23.10.2021 a následně vyhodnotíme
a oceníme 3 nejzdařilejší.
Ivana Horčicová

POSTIŽENÝM
TORNÁDEM
POMÁHÁ CELÁ
REPUBLIKA
Na čtvrtek večer 24. června 2021 nezapomene nikdo z oblasti bezprostředně
postižené tornádem, ale pravděpodobně
ani ostatní občané republiky. Tornádo,
které se prohnalo částí republiky bylo
nejsilnější v našich dějinách. Na toto se
nikdo nikdy nemůže připravit obzvlášť v
našich krajích kdy na tento přírodní jev
nejsme nikterak zvyklí.
Kraje, města a obce vyčlenily ze svých
rozpočtů finance na podporu, vyhlásily
veřejné sbírky, organizovaly pomoc dle
svých kapacit a možností. Jsem vždy dojatá a hrdá jak v těchto chvílích stojí lidé
za sebou a umí rychle pomoci. První naší
společnou pomocí bylo při každé kulturní
akci v letních měsících – červenec – letní
kino, Bžanské slavnosti, srpen – letní kino
– dobrovolné vstupné, které se proměnilo na finanční podporu městyse Moravská Nová Ves. Celkem bylo vybráno a
odesláno na transparentní účet městyse
úctyhodných 43 061,- Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zářijovém
zasedání vyčlenilo z rozpočtu obce částku ve výši 50 000,-na pomoc obci Stebno.
Ivana Horčicová

JUBILANTI,
VÝROČÍ,
OSLAVY
Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí oslavili svá životní
výročí nebo jiné radostné rodinné události.
Upozorňujeme, že i přesto že nepíšeme
jmenovitě naše jubilanty, stále docházíme
osobně s přáním a balíčkem za obec Bžany a to od 70.let každých 5 let a po dosažení věku 90 let každý rok.
Téměř po roce se uskuteční vítání občánků. V červenci přivítáme 6 dětí narozených
od roku 2020 do února 2021. Pokud podmínky dovolí tak další nově narozená miminka přivítáme do naší obce na podzim.
Ivana Horčicová
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NĚCO MÁLO Z NAŠÍ HISTORIE …
Do dalšího vydání našeho čtvrtletníku
jsem ze soukromého archivu vybrala
další pohlednici – opět z Hradiště. Tentokrát na ní dominuje kostel a škola. Za
povšimnutí stojí rybník, kolem tvrze jich
bylo více. Dnes na místě rybníka stojí nově postavený dům. Pohlednice je z
let 1920-1925, určeno podle nalepených
známek. Velmi si považuji její získání, byla
odeslaná z Hradiště na adresu ul. Campbell 1731 Chicago a z této adresy se po
cca 95letech vrátila zpět do Hradiště.
Znovu se tu budu opakovat, pakliže vlastníte jakoukoliv fotografii nebo i pohlednici z našich obcí ráda jí i třeba odkoupím
(za rozumnou cenu) nebo stačí i fotokopie. Tím že nemáme z historie kroniku,
tak si myslím že generace po nás ocení i
toto dochované minimum.
Letos to vypadá že bychom mohli v kostele uspořádat další adventní neděli, a to
hned tu první 28.listopadu. Vše záleží na
získání financi a od toho se odvine i program. Dále 24.prosince bude půlnoční
mše a jako v loni i Betlémské světlo.
Pakliže máte někdo zájem se na těchto
akcích podílet s organizací volejte tel.
606184576.Dopředu děkuji za jakoukoliv
pomoc.
Jacguelina Jančová

Mošnovské levandulové slavnosti
4. září se v Mošnově poprvé uskutečnily levandulové slavnosti. Počasí nám
přálo, sluníčko svítilo a hřálo, kombajny
vykonaly svou práci na polích a tráva na
dětském hřišti, místě konání, byla čerstvě
posekaná a tak to všude vonělo po žních
a levanduli.
Naše levandulové slavnosti oslavovaly
nejen tuto nádhernou, voňavou, zdravou
a jak v kuchyni tak v kosmetice použitelnou rostlinu, kterou má snad každý na
své zahrádce, za oknem, nebo ji miluje a
nebo po ní aspoň touží, ale také zručnost
a nápady vesničanek a jejich nadšení se
setkat, pobavit se, dobře se najíst a něco
pěkného nabídnout. Tak jsme společnými silami uspořádali trhy s pestrou nabídkou doma a s láskou vyráběných maličkostí, které potěšily snad každé oko,
nos i chuťovou buňku. Mýdla, koupelové
soli, keramika, háčkované panenky, šité
dekorace, pletené ponožky, marmelády, korálkové levandule a další výrobky

potěšily převážně dámy, s buřty a pivem
se nezapomnělo ani na pány a pro děti
byly připravené kreativní dílničky, takže si
i ti nejmenší mohli něco vyrobit a odnést
domů.
Každý, kdo přišel, něco přinesl, ať už
něco sladkého ke kávě, něco zdravého
nebo dobrou náladu. Všichni jsme se
tak podíleli na vytvoření něčeho svěžího, zábavného a pospolitého. Doufám,
že jsme touto u nás netradiční slavností
položili základní kámen ke vzniku tradice. Tradice, která bude naše společná a
jedinečná a budeme pyšní, že máme, co
nabídnout světu.
Tímto zvu všechny vesničanky a vesničany Bžanska, k účasti a spoluutváření
levandulových slavností v dalších ročnících. Těším se, že se sejdeme v Mošnově
i příští rok, oslavíme levanduli, naše nápady a tvořivost, konec léta a užijeme si
vzájemnou dobrou společnost.
Lenka Baltová, Dům na návsi

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
PRO HASIČE-PŘEDŠKOLÁKY V SDH LHENICE
Kdy: každý ČTRVRTEK 15:30 – 16:30 hod.
Přivedeme děti k základům sportu– běháme, skáčeme, házíme,
cvičíme obratnost i sílu, hrajeme hry.
Vítáme předškolní děti, které chtějí s námi cvičit.
Věk neomezen (cca od 3 do 6 let), účast rodičů dobrovolná.
S sebou – vhodné oblečení a obuv, pití.
Cvičení probíhá pod záštitou SDH Lhenice,
s příležitostnou specializací na hasičský sport.
Kontakt a informace: Mirka Pelichovská 606 746 768

CHYSTÁ SE NOVÁ
KOTLÍKOVÁ DOTACE.
ZÁJEMCI,
VYPLŇTE ANKETU!

V příštím roce se bude opět vyhlašovat
kotlíková dotace v Ústeckém kraji, tentokrát ovšem s novými pravidly. Dotace bude
určena pro nízkopříjmové domácnosti, které mohou dosáhnout příspěvku až ve výši
95 % způsobilých nákladů. Na krajském
webu je k dispozici anketa pro zájemce o
tuto dotaci. Předpokládaný zájem o kotlíkovou dotaci v Ústeckém kraji totiž přímo
ovlivní výši alokace finančních prostředků,
která bude kraji přidělena.
Anketu je možné vyplnit na webové adrese: https://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace-2022/d-1758497/p1=275707
(Sekce Dotace a granty – kotlíková dotace
2022). Vyplnění ankety je zcela nezávazné
a nenahrazuje podání žádosti o poskytnutí
dotace.
O kotlíkovou dotaci v roce 2022 může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu,
bytové jednotky nebo trvale obývaného
rekreačního objektu). Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč
na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem
– jsou průměrovány. Sledovány budou jen
běžné příjmy za rok 2020. Domácnosti složené výhradně z lidí pobírajících starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilé.
Dotaci je možné poskytnout na výměnu
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
nesplňujícím 3., 4. a 5. emisní třídu za nový
ekologický zdroj. Podporované budou kotle na biomasu, elektrická a plynová tepelná čerpadla, plynový kondenzační kotel.
Žádosti bude možné podávat na krajském
úřadě v roce 2022 elektronickou formou.
Podpora bude poskytována na instalace
realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze
způsobilých výdajů. Za způsobilé se považují výdaje na stavební práce, dodávky a
služby související s realizací, včetně úpravy
spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení
zdroje k užívání a projektovou dokumentaci.
Ostatní domácnosti, které podmínku nízkopříjmovosti nesplňují, mohou o podporu
na výměnu kotle žádat v rámci projektu
Nová zelená úsporám. Zde mohou získat
podporu až do výše 50 % způsobilých výdajů.
Převzato z webových
stránek Ústeckého kraje
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Otevřený dopis občanům obce Bžany
Jako vlastnicí pozemku 412/1 a 407/13
KÚ Bžany se obracíme se ke všem občanům obce s veřejným prohlášením:
1. Pozemky máme pro svoje rodiny. Nejsme ani překupnici ani developeři.
Prosíme Vás a žádáme neroznášet drby,
spekulace a pomluvy. V rodině a v práci
se chováme poctivě a nikomu nic nebereme, nekrademe a neděláme nic nezákonného. Prohlašujeme, že jsme nikoho nikdy neupláceli ani nemáme toto v
úmyslu.
Žádáme ty, kteří o nás rozhlašují, aby se
zdrželi podobných obvinění a šíření pomluv.
2. Cestu k pozemkům zprovozníme v
souladu s požadavkem obce a správních
orgánů ohledně šíře komunikace a bezpečnosti chůze a jízdy. Nemáme v úmyslu nic nikomu rozbít, nikoho ohrozit či
jednat v rozporu se zákonem.
3. Na svých pozemcích nestrpíme nežádané a nehlášené návštěvy, které navíc
ničí náš majetek. Tímto žádáme zejména
naše sousedy, aby respektovali zákony
upravující vlastnické právo. Prohlašujeme, že pokud někdo vstoupí na náš pozemek a bude ničit náš majetek, jako v
předchozím případě bude přivolána státní policie.
Pokud se na nás obrátí paní sousedka
ohledně nutných oprav jejího plotu a nezbytnosti po dobu oprav zajít si na naší
zahradu, prohlašujeme, že se tomu bránit
nebudeme a žádosti vyhovíme, jak nám
ukládá zákon.
4. Prohlašujeme, že s ohledem na petici občanů a na skutečnost úzké příjezdové cesty od kostela k nádraží jsme
upustili od záměru mít tuto cestu jako
jedinou možnou pro naše budoucí bydlení. Respektujeme přání sousedů a lidí
bydlících v dané ulici, a souhlasíme že
tato ulice je úzká a v některých místech
až nebezpečná. Tímto se obracíme na
vlastníka domu č.p. 38, aby odstranil kameny umístěné až ke hraně příjezdové
cesty, které nepochybně ohrožují projíždějící auta a koláře, včetně dětí, které si
můžou ublížit. Žádáme obec o podporu
ve věcí odstranění kamenů od hrany veřejné komunikace, jde pouze o bezpečnost všech lidí, kteří se pochybují po této
komunikaci. Žádáme obec i o odstranění
květináčů z hrany příjezdové komunikace, byli tam dané záměrně jako zmíněné
kameny. I v tomto případě prohlašujeme,
že nebudeme (ani jsme tak nikdy neučinili) na plochu před domem č.p. 85 vstu-

povat. Pouze využíváme zákonem daný
přistup na svůj pozemek.
K petici občanů ulice od kostela k nádraží
dále prohlašujeme, že z naší strany žádná nákladní auta a těžká technika tímto
směrem jezdit nebude. Přes to se na nás
vyvíjí tlak ze strany vlastníka domu č.p. 85
ohledně umožnění přístupu na vlastní zahradu přes náš pozemek (přes náš horní
vjezd ze strany ulice od kostela). Což je
v přímém rozporu se sepsanou peticí. V
petici občanů stojí že žádná těžká technika by neměla jezdit tímto směrem, tak
nemůžeme ani my umožnit průjezd pro
vlastníka domu č.p.85 žádnou těžkou
technikou přes náš pozemek.
Co se týče obvyklého přístupu na zahradu vážené paní sousedky – paní
sousedka má vlastní přístup z věřené komunikace. Stejně jako u dalších sousedících zahrad, není možné
aby si paní nárokovala další přistup
na svůj pozemek přes cizí pozemky.
5. Prohlašujeme, že navštěvujeme místní
restauraci, protože je to veřejně dostupné stravovací zařízení a žádná provokace
to není. Prosíme ty, komu vadí naše přítomnost v daném podniku, aby se obrátili na nás s vysvětlením, proč nesmíme
obědvat v Bžanech.
6. Já, Elena Lomachenkova, původem
z Ruska, obracím se k místním lidem s
prosbou respektovat moji národnost.
Žijí v ČR 22 let, mám dvě dospělé děti,
kteří jsou občany ČR, mám tu maminku,
která je občankou ČR. Prohlašuji, že nemám vazby ani nic společného s žádnou
Ruskou či Ukrajinskou mafií. Z celého pozemku mám pouze 20 procent a koupila jsem je za peníze z prodeje vlastního
bytu. Pokud někdo z občanů má nějaké
dotazy ohledně mé národnosti, mého
podnikání, mé rodiny nebo přátel, prosím
zavolejte mi a ráda odpovím na dotazy
na tel. 777202881. Co se týče pozemku,
prohlašuji, že po 22 letech života na Sibiři, mám zdravý a láskyplný vztah k přírodě. Zahradu buduji tak, aby moje rodina
měla možnost mít zdravé ovoce a zeleninu. Hodlám zřídit menší včelín pro osobní
potřebu, políčko lučních květin, lípovou
a levandulovou alej, bylinkovou zahradu.
Budu i nadále vše konzultovat se zástupci Povodí Ohře a oboru Životního prostředí, protože budovaní zahrady v souladu a
s úctou k přírodě je v mém zájmu.
Doufáme, že rozum lidí zvítězí nad pomluvami a strachem před něčím novým.
S úctou,
Simona a Martin Jarošovi
Elena Lomachenkova, Hana Kubátová
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INFORMACE Z OÚ
Termín svozu velkoobjemového odpadu
– kontejnery budou přistaveny na tradičních místech v místních částech – od pátku 19. 11. do neděle 21. 11. 2021 s následným odvozem v pondělí 22. 11. 2021
Prosíme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali – suť, nebezpečný odpad
– především pneumatiky. Velké kusy se
vždy snažte rozbít či rozebrat na menší.
Kontejnery nejsou pro jedince, ale pro celou obec.
SMS zprávy do vašeho mobilu: informace z OÚ prostřednictvím zasílání e-mailů
nebo SMS zpráv. V případě, že máte zájem
informace dostávat na svůj e-mail nebo
textovou zprávou na Váš mobilní telefon
napište nám na obecbzany@centrum.cz
žádost a budete přidáni do seznamu příjemců vybraným způsobem.
Platby: upozorňujeme občany, kteří nemají doposud uhrazeny poplatky za popelnici a pronajaté pozemky, které je
nutné dle vyhlášky zaplatit v plné výši do
konce měsíce září daného roku, aby tak
učinili co nejdříve.
V případě úhrady poplatku na účet
obce, uvádíme číslo účtu: 3128501/0100
– do poznámky napište jméno a adresu.POZOR – poplatek za psa se neplatí
Ivana Horčicová

BEZPEČNOST
NA SILNICI PRO VÁS
I VAŠE DĚTI
Ruku na srdce, kdo z nás nosí u sebe běžně nějaké reflexní prvky? I když je to ze
zákona povinné. Takže v situaci, kdy bychom je potřebovali, je u sebe nemáme.
S JukejReflex to nemusíte řešit. V místech zvýšeného rizika nehody si prostě
chodec ZDARMA vezme ze zásobníku
dvě samolepky, nalepí si je na pravý kotník a lýtko a víc nemusí řešit. Může vyrazit
(samozřejmě po správné straně silnice).
I při zhoršené viditelnosti ho řidiči
vidí už na 200m.
Naše obec se zapojila do projektu
Sdružení místních
samospráv ČR na
instalaci zásobníku
reflexních prvků.
Venkovní zásobníky k volnému odběru reflexních samolepících terčíků
jsou na ………………….
Pevně věříme, že
nová možnost zvýšení bezpečnosti
občanů za snížené
viditelnosti v silničním provozu bude
smysluplně využívána a zařízení nebude zneužíváno
a ničeno vandaly.
Tubus s reflexními samolepkami
naši obci poskytlo
zdarma Sdružení
místních
samospráv jako členské
obci.

