Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou našeho občasníku informovali o dění v naší obci.
Kromě Stolanského zpravodaje můžete sledovat informace na vývěsce Úřední desky,
webových stránkách obce www.stolany.cz, případně Facebooku Stolany (ten je věnován
zejména místním aktivitám). Pokud byste chtěli přispět do našeho občasníku, případně
měli jakékoli připomínky, neváhejte nás kontaktovat na emailu: urad@stolany.cz, případně
osobně na obecním úřadě (středa 14 – 17 hodin).

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
• Pálení čarodějnic 30. 4. 2019 od 18 hodin na návsi u Malého rybníka

Koná se pod záštitou SDH Stolany, zapálení ohně asi v 19 hodin, soutěží se o nejhezčí masku!

• Pietní akt u Pomníku padlých 7. 5. 2019, sraz je v 18 hodin u prodejny

U příležitosti 74. výročí konce 2. světové války proběhne též kladení věnců u pomníku.

• Dětské rybářské závody 18. 5. 2019

Závody pro děti na Panském rybníce.

• Dětský den 1. 6. 2019

Odpoledne plné soutěží pro děti na stolanském hřišti.

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADU A Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
• Obecní poplatky

V současné době probíhá úhrada poplatků za psy. Jeden pes 100,- Kč, každý další pes
150,- Kč, termín platby je do 30. 4. 2019! Možnost úhrady poplatků:
v hotovosti - v úřední den ve středu 14 -17 hod., nebo na účet obce: č. ú. 1141601349/0800
(var. symbol – uvést číslo popisné, do poznámky uveďte příjmení a název poplatku).
Připomínáme těm, kteří ještě nestihli uhradit poplatky za odpad (termín alespoň
1. splátky byl do 31. 3., 2. splátku lze uhradit do 30. 9. 2019), hradí se ve výši 450,- Kč na
osobu.

• Z jednání zastupitelstva
o Pronájem prodejny

Obec Stolany vyhlašuje záměr pronajmout nebytové prostory prodejny potravin č. p. 38
na st. parcele č. 99 v k. ú. Stolany a movitých věcí, které jsou součástí vybavení prodejny.
Pronájem je možný za účelem provozování prodejny a smíšeného boží nebo za účelem
skladových prostor nebo jako sídlo firmy. Ostatní podrobnosti vám sdělíme na obecním
úřadu.

•
•
•
•

o Z jednání zastupitelstva 15. 4. 2019
Plánuje se rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Stolany,
v lesích k. ú. Stolany a k. ú. Rabštejnská Lhota se bude konat organizovaná sportovněkulturní akce,
probíhá I. etapa a příprava II. etapy Revitalizace pískovcového lomu,
projednala se zpráva o aktuální situaci v obecních lesích a byly schváleny nové ceny
prodeje palivového dříví.

o Z dřívějších jednání zastupitelstva vybíráme

• byl schválen dodatek smlouvy č. 1 o zajištění provozu sběrného dvora pro obec
Stolany, společností Recycling-kovové odpady, a.s.,
• bylo schváleno financování výstavby vodních prvků na zahradě MŠ Stolany z rozpočtu
obce.

DALŠÍ AKCE
• Svoz velkoobjemového odpadu 15. 5. 2019

V 16 hodin u prodejny a v 16:30 na křižovatce Na Paloučku, zajišťuje firma AVE. Sváží se
nebezpečný odpad: nádoby od barev, domácí chemie, televizory, ledničky, ostatní
elektrospotřebiče, zářivky, akumulátory, baterie, léky, oleje, rozpouštědla. Sváží se též
velkoobjemový odpad: linolea, koberce, matrace, části nábytku, hadry.
Odpad odložte až v určenou hodinu do přistaveného vozidla. Je zakázáno skládkování!

• Volby do Evropského parlamentu

v pátek24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

• Domácí utkání SK Stolany:

Muži

Starší žáci

Mladší žáci

Starší přípravky

Mladší přípravky

Stolany –
Starý Máteřov,

Stolany Kameničky

Stolany –

Stolany –
Rozhovice

Stolany Rozhovice

Stolany –
Prosetín,

Stolany Proseč

Stolany Chrast/Zaječice

Stolany -

Stolany Dřenice

Stolany – Vítanov

Stolany –
Dřenice

27. 4. 2019, 16:30

11. 5. 2019, 17:00

Stolany Horní Jelení,

25. 5. 2019, 17:00

Stolany –
Nasavrky,

8. 6. 2019, 17:00

Hr. Týnec/Rosice

27. 4. 2019 13:30

4. 5. 2019 10:00

25. 5. 2019 14:00

18. 5. 2019 10:00

/Trh. Kamenice
8. 6. 2019 14:00

8. 6. 2019 10:00

28. 4. 2019 11:00

Rváčov/H. Bradlo
12. 5. 2019 11:00

Stolany –
Zaječice

28. 4. 2019 11:00

5. 5. 2019 09:00

Stolany -

Rváčov/H. Bradlo

19. 5. 2019 09:00

12. 5. 2019 11:00

26. 5. 2019 11:00

19. 5. 2019 09:00

Stolany Dřenice

Stolany Chrudim C

Stolany – Zaječice

Stolany - Dřenice

2. 6. 2019 10:00

Stolany Rozhovice

9. 6. 2019 10:00

26. 5. 2019 11:00

Stolany Chrudim C

2. 6. 2019 10:00

Stolany –
Rozhovice

9. 6. 2019 10:00

KAM S NÍM neboli TŘÍDĚNÍ ODPADU VE STOLANECH
• Komunální odpad
Svoz komunálního odpadu – popelnice – zajišťuje firma AVE. Sváží se každých 14 dní ve
středu, většinou odpoledne. Data nejbližších svozů:
květen (15. a 29.), červen (12. a 26.), červenec (10. a 24.), srpen (7. a 21.).
• Plasty
Patří sem: plastové výrobky a obaly, přepravky, plastové sáčky, pytle, nák. Tašky, kelímky
od jogurtů a dalších potravin, fólie, lahve a kanystry od nápojů, pochutin, kosmetiky, čisté
vícevrstvé kartony od nápojů (od krabicového mléka, vína, džusu). Nepatří sem: PVC, el.
kabely, molitan, polystyren, textilie z umělých vláken, plast. Obaly znečištěné chem.
látkami. Třiďte v domácnosti do pytlů, které jsou k vyzvednutí na obecním úřadu. Sváží
je firma Granplast s.r.o. v termínech shodných se svozem komunálního odpadu, ale
většinou již dopoledne. Můžete též využít žlutého kontejneru na plasty u prodejny č. p. 38.
• Sklo
Sklo můžete ukládat například do krabice (aby se s ním mohlo bezpečněji manipulovat)
a připravit jej k odvozu společně s odvozem plastů ve středu jedenkrát za 14 dní.
U prodejny též máme zelený kontejner – a ten je právě na sklo.
• Papír, karton a papírová lepenka
Nejlépe je odevzdat jej přímo do školy, na školní dvůr, kontejner modré barvy. Pomůžete
i škole, která dostává za tento sběr odměnu.
Jinak je můžete svázat do balíčku a v termínu svozu plastů je též odveze firma Granplast s.r.o.
• Oleje a tuky
V domácnosti je slévejte např. do plastové lahve (pozor, vychladlé!) a uzavřenou lahev
vhoďte do kontejneru černé barvy, který je umístěn u bývalé prodejny Jednoty.
• Textil a obuv
Textil, který je určen pro další použití zabalte čistý např. do igelitové tašky a vhoďte do
kontejneru na textil. I tento kontejner najdete u bývalé prodejny Jednoty.
• Kovové obaly a hliníkové obaly (např. plechovky od nápojů)
Sem patří: plechovky od nápojů, konzervy, kovová víčka od jogurtů a kompotů, alobal,
kovový obal od kosmetiky, prázdné konzervy od krmiv pro zvířata. Nepatří sem: obaly od
cigaret, sušenek a celofán, obaly od jedů a plechovky od barev a ředidel, dom. Spotřebiče
a elektroodpad. Menší obaly lze třídit do pytlů z obecního úřadu, odveze je v termínech
svozu plastů firma. Větší kusy můžete odvézt do sběrných dvorů (viz dále). Hliník můžete
třídit i zvlášť a odevzdat jej do žluté popelnice na dvoře školy. I za tento vytříděný odpad
škola dostane finanční odměnu.
• Drobný elektroodpad
Za dveřmi hlavního vchodu do budovy školy je umístěna zelená popelnice na odložení
drobného elektroodpadu (klávesnice, varné konvice, baterie atd.). Svoz zajišťuje firma REMA.
• Objemný elektroodpad
Po domluvě s OÚ je možné uložit na betonovou plochu u hřbitova: lednici,
pračku, sporák (podmínkou je kompletní stav bez ustřižených přívodních kabelů).

• Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Svoz probíhá většinou v dubnu nebo květnu ve spolupráci s SDH, termín svozu dává
obecní úřad občanům včas na vědomí.

SBĚRNÉ DVORY
• Recycling - kovové odpady a.s., Slatiňany, nádraží
Provozní doba
Po – Pá 6:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00

• TS Chrudim
Provozní doba
Po – Pá 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
Naše obec má uzavřenou smlouvu s danými firmami. Při odvozu si s sebou nezapomeňte
vzít občanský průkaz. Odvážet tam můžete z domácnosti všechny běžné odpady, některé
jsou zpoplatněny, ceníky jsou vždy uvedeny na stránkách Sběrných dvorů. Pokud bude
překročen limit u odpadů uvedených dále, bude kontaktován obecní úřad k upřesnění
nadlimitního odběru. Jedná se zejména o: textilní materiál (nad 100 kg), rozpouštědla
(nad 10 kg), kyseliny (nad 5 kg), zásady, louhy, hydroxidy (nad 5 kg), fotochemikálie (nad
5 kg), pesticidy (nad 10 kg), jedlý olej a tuk (nad 10 kg), ostatní olej a tuk (nad 10 kg),
barvy a obaly od barev (u TS limit nad 10 kg) atd.

BYLI JSTE U TOHO S NÁMI?…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. 1. 2019 Tříkrálová sbírka
19. 1. 2019 Dětský karneval
23. 2. 2019 Stloukání budek
16. 3. 2019 OPEN PEX Stolany
21. 3. 2019 Školkový strom pro rodiče a děti – akce MŠ, zasazena lípa Stolanka
6. 4. 2019 Sběr železného šrotu – akce SDH
6. 4. 2019 Ukliďme Česko, ukliďme Stolany
7. 4. 2019 Vynášení Morany
15. – 18. 4. 2019 Vernisáž a výstava Život a význam čmeláků

Akce si můžete připomenout na našich webových stránkách i facebooku Stolany
Změny vyhrazeny!

Duben 2019, pro občany obce vydává Obec Stolany
Na Stolanském zpravodaji spolupracovali: H. Šandová, P. Dvořáček, L. Morávková

