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Zářijové vítání nových občánků Rybniště
V sobotu 11.9.2021 jsme po roce opět mohli oficiálně přivítat
nové občánky Rybniště.
Pozvání na slavnostní vítání přijali rodiče Viktorky Pallagové,
Kubíka Korbela, Verunky Kubínové, Jiříka Soboty, Petříka
Hovorky a Matouška Krále.
Přítomné pozdravila a přivítala v prostorách mateřské školy
ředitelka paní Mgr. Martina Kočišová, program zpestřilo
pěvecké vystoupení dětí pod vedením učitelky paní Mgr. Jany
Dašové. Slavnostního proslovu k novým občánkům se ujala
místostarostka obce paní Bc. Petra Vojtěchová.
Všechny děti byly opět hodné a vzorně spolupracovaly
s panem fotografem. Rodičům byly předány originální rybičky
z kouzelného obchůdku Eliáš ze Chřibské, knihy s leteckými
fotografiemi z Děčínska a květiny. Na závěr byl již tradičně
proveden zápis rodičů do pamětní knihy.
Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka

Vedení obce i školy s přivítanými občánky a jejich rodiči a
sourozenci.

Nový zákon o opadech v realitě
odpadového hospodářství obce Rybniště
Minulý rok byl těsně před vánocemi poslaneckou sněmovnou
překotně schválen nový zákon o odpadech s platností od
1.1.2021! A občane, firmo, územně samosprávný celku starej
se! Naštěstí (jak se to vezme) pro obce nastalo přechodné
období jednoho roku (toho letošního), abychom nastavili
systém sběru a likvidace odpadu podle nového zákona. Většině
starostů to přidělalo vrásky na čele a s vydáváním vyhlášek
otáleli. I my jsme sháněli informace, kde se dalo, dokola
prověřovali a přemýšleli, jak náš funkční systém odpadového
hospodářství uvést do souladu s novým zákonem, tak, aby se
to občana dotklo co nejméně.
Nakonec jsme dospěli k výsledku, který mění „pouze ceny“ za
vývoz odpadu. Podle nově schválené vyhlášky se nastavuje

Číslo : 10

Zdarma

jednotná cena za litr objemu tzv. „shromažďovacího
prostředku“ (prostě popelnice či černého pytle AVE na směsný
komunální odpad). A tato cena za litr musí být pro každý druh
vývozu jednotná, což nastoluje onu „spravedlnost“
v odpadovém hospodářství.
Nechápete, jak to myslím? Dle současně platných smluvních
cen doposud ti z vás, kteří měli objednaný týdenní svoz 120-ti
litrové popelnice, byli finančně zvýhodněni oproti těm, kteří
měli čtrnáctidenní svoz, to samé platilo u 80-ti litrových
popelnic. Nebo-li kdo si dal trochu víc práce a dokázal řádně
vytřídit odpad, díky čemuž mu stačil čtrnáctidenní svoz, tak
vlastně doplácel na ty pohodlné, kteří „narvou“ do té
popelnice úplně všechno. Stále nerozumíte? Tak ještě stará
čísla. Týdenní vývoz (52x) 120 litrové popelnice vyšel ročně na
2500 Kč (jedno vyvezení za 48 Kč), čtrnáctidenní vývoz (26x) na
1400 Kč (jedno vyvezení za 54 Kč).
A toto se právě s novou vyhláškou mění. Prostě jeden výsyp
popelnice bude stát každého z nás stejně, protože za litr
objednaného objemu se nově platí 55 haléřů. Kdo chce být
nadále pohodlný, tak si musí připlatit. Kdo se bude snažit třídit,
tak může ušetřit!
Jaké tedy máte možnosti? Většina z nás má doma popelnici o
objemu 120 litrů, jejíž jeden výsyp nově stojí 66 Kč, tolik stojí i
černý pytel na směsný komunální odpad (zbytkový odpad po
separaci tříditelných složek odpadu). Někdo z nás už má
popelnici o objemu 80 litrů, u které je výsyp za 44 Kč. No a je
jen na vás, jestli si zvolíte týdenní či čtrnáctidenní vývoz
popelnice. Nebo si koupíte černý pytel, který Vám může
vystačit třeba i na měsíc.
Nové ceny, které jsou platné již od následujícího zimního
svozového období (1.11.2021 až 30.4.2022), jsou uvedeny
v samostatné příloze (pod)Vodníka.
Známky na popelnice bude možné pořídit od 18.10.2021.
Ing. Roman Forfera, starosta obce

Kultura v kulturáku
21.10. hudební show Dominika Fajkuse a Jana
Hanouska – samostatný plakátek na str. 2!
22.10. soukromá akce – taneční zábava, Gypsy Culy
20.11. koncert rumburské kapely The PIX
(v jednání) a taneční zábava s DJ Jirkou Koubkem
Zasedání Zastupitelstva obce Rybniště
plánováno na středu 3.11.2021 od 16 hod..

je

Pozvánka bude min. 7 dní před konáním ZO zveřejněna na
úřední desce.

Na „pečovateláku“ se dělá nová střecha
Další hotovou střechou na obecních domech se bude pyšnit
„stará budova“ našeho domu pro seniory, dříve školky a někdo
si možná i vzpomene na ubytovnu pro Kubánce, která v této
budově kdysi také byla. Rozhodnutí o výměně střešní krytiny
padlo v zastupitelstvu obce již v minulém roce. V zimě byl
vybrán zhotovitel p. Kýnl z Jiřetína pod Jedlovou a mimo to, že
podal nejnižší nabídku, byl vybrán i proto, že k naší plné
spokojenosti udělal stejnou krytinu i na střeše naší
samoobsluhy. Jedná se tedy o falcovanou hliníkovou krytinu
rakouského výrobce PREFA, který dává 40 let záruky na
materiál. Mimo krytiny se mění i prkenné bednění, okapový
systém a systém hromosvodu. Samozřejmě se při výměně
krytiny našla i místa s uhnilými střešními trámy, ale mění se
naštěstí jen několik trámů. Práce jsou v plném proudu a do
prvního sněhu musí být hotovo.
V příštím roce bychom rádi vyměnili střešní krytinu na
Hangáru, čímž bychom měli téměř všechny budovy v našem
vlastnictví pod „novou střechou“. Ale o tom zase někdy příště.
Ing. Roman Forfera, starosta obce

obce na nový zákon musí připravit a s platností od 1.1.2022
musí zavést systém odpadového hospodářství, včetně
zavedení nového místního poplatku v souladu se zákonem –
podrobněji viz. článek starosty obce na str. 1. Obecně závazné
vyhlášky jsou k dispozici na obecním úřadě nebo webových
stránkách obce.
Dále zastupitelé řešili několik žádostí o prodeje pozemků
v obci, financování rekonstrukce bytového domu „Hangár“
nebo odkup kůlen a pozemků naproti nádraží ČD.
Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na obecním úřadě, usnesení
jsou zveřejněna na webových stránkách obce.
Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka

Mimo valbovou střechu je nutno opláštit i jižní pultový vikýř.

Rybniště Moje obec – Můj domov

Severní okraj střechy ve vazbě na fasádu.

Zastupitelé jednali v září
Zastupitelé se sešli na 19. zasedání ve středu 15.9.2021 a
naplánované body k projednání zabraly téměř čtyři hodiny.
Nejprve se věnovali finančním záležitostem a zastupitelstvo
schválilo poskytnout finanční pomoc obcím postiženým
povodní, konkrétně ve výši 20 tis. obci Lobendava a ve výši 20
tis. městu Dolní Poustevna.
Důležitými body jednání bylo vydání nových vyhlášek
k odpadovému hospodářství v souvislosti s přijetím nového
zákona o odpadech. Rok 2021 byl přechodným rokem, kdy se

V pondělí 27.9.2021 jsme podali přihlášku do soutěže
vyhlášené Ústeckým krajem "Moje obec - můj domov". Měli
jsme prezentovat aktivity, které řeší vzhled obce v období
leden 2020 až říjen 2021. Jestli odbornou porotu oslovíme,
nevíme, ale nahlédnout do Rybniště prostřednictvím videa
můžeme i vy:
https://www.youtube.com/watch?v=rv8I-TG3bY0

Den úcty ke stáří

Společenská kronika

Konečně se povedlo uspořádat tradiční setkání se seniory a
připravit pro ně zábavné odpoledne. Menší počet účastníků
setkání nezkazil nic na pohodové atmosféře, kterou pomohly
vytvořit děti ze základní školy, vystoupení harmonikáře a
později povídací a písničkový pořad s Valérií Zawadskou.
Děkujeme Klubovně Rybniště za pomoc s organizací!
PeV

Narozeniny v měsíci říjnu 2021 oslaví:

Michal Kožuškanič
Věra Šusterová
Vladislav Sedlák
Jaroslav Hynek
Zdeněk Vamberský
Velecká Miluše

Věra Vacková
Miroslav Chlubna
Hana Kalinová
Věra Bílková
Václav Kolář
Chlubnová Marie

Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské
kronice (uvádí jubilanty v daném měsíci od 60-ti let věku), aby toto oznámili
před termínem uzávěrky na obecní úřad.

V měsíci říjnu oslaví své
narozeniny
paní Věra Šusterová a paní Věra
Obořilová.
Děti si to na pódiu po dlouhé době opět užily!

Přejeme jim pevné zdraví. Klub
důchodců

Omlouváme se všem luštitelům křížovek, že
z technických důvodů není do říjnového čísla
vložena křížovka.

Z Klubu důchodců

Valérie Zawadská v křesle pro hosta. Na pódiu kulturáku.

Slavnostní žehnání sloupu
Sloup Nejsvětější Trojice (na vozíčkářské trase za Velkým
rybníkem) byl v pátek 1. října požehnán biskupem
litoměřickým panem Mgr. Janem Baxantem. Tuto malou
slavnost si nenechalo ujít přes 50 návštěvníků. V úvodním
slovu starosty obce Ing. Romana Forfery zazněl příběh sloupu,
který se dá svým šťastným koncem nazvat pohádkovým.
Přátelský projev biskupa byl pohlazením pro všechna srdce.
Společná modlitba patřila sloupu, kraji i lidem. O uchu lahodící
hudební zahájení i ukončení sešlosti se postaral Adam Haufert
z Varnsdorfu. Vynikající drobné občerstvení obstaral náš Klub
důchodců!
PeV

Biskup litoměřický před sloupem.

Měsíc září je bohatý na narozeniny a svátky našich členů, proto
jsme oslavovali dobrým jídlem i pitím téměř každý týden.
Mimo jiné jsme vyrazili na hrad Valdštejn. Cesta ke hradu byla
trnitá
, ale cesta zpět byla ještě trnitější. Ukazatel byl 300
metrů a nakonec se ukázalo se, že je to 1300 metrů. Nikdo
cestu nevzdal a odměnili jsme se dobrým obědem v restauraci
Pivovaru Svijany. Na zpáteční cestě domů jsme se zastavili v
rodišti K. J. Erbena v Miletině, kde jsme si zakoupili velice
chutné zákusky, zmrzlinu a perníčky. Jako vždy nám počasí
přálo a výlet se vydařil.
JCh

Zábava je zpět s kapelou Z5!
V sobotu 2. října proběhla „zatěžkávací zkouška“ kulturního
sálu a dá se označit za úspěšnou. Nebylo vyprodáno, ale účast
solidní, kapele to ladilo a tancovalo se, záchody splachovaly,
pivo nedošlo…
Fajn akce.
Díky kolektivu Klubovny Rybniště za zajištění provozu baru.

Kapela Z5 to v Rybništi umí!

TJ TATRAN Rybniště jede na vlně vítězství

Soptíci Rybniště opět soutěží

V sobotu 11.9. jsme dorazili na hřiště v České Kamenici, kde
jsme na hlavním hřišti hráli proti tamnímu „Béčku“. Celý zápas
jsme byli lepším týmem, ale na skóre se to projevilo až
v druhém poločase, kdy jsme trojicí slepených gólů během pěti
minut zápas rozhodli. Domácí ještě v sedmdesáté minutě dali
gól naděje, kterou jsme jim v následujících pěti minutách
dalšími třemi slepenými góly definitivně vzali. Za výsledek 1:6
jsme si odvezli všechny tři body. V neděli 19.9. jsme na
domácím hřišti přivítali celek Dolních Habartic, fotbal se hrál
„nahoru dolů“, ale soupeři byli efektivnější v proměňování
šancí, a tak utkání nakonec skončilo 6:3 pro hosty. O týden
později jsme získali tři body za výhru 4:0 na hřišti ve Starých
Křečanech, kde se hrálo na těžkém terénu a možná i to ušetřilo
domácí od debaklu, který mohli schytat, protože šancí bylo na
deset gólů. V neděli 3. října se na našem hřišti odehrálo
regionální derby se Chřibskou. Hřiště bylo obložené fanoušky
z obou obcí. Hrál se pohledný fotbal s řadou šancí na obou
stranách, ale přeci jen s větší kvalitou a fotbalovostí na straně
TATRANu. A tak výsledek 6:2 pro domácí byl zasloužený.
Po sedmi odehraných utkáních jsme se 12 body na čtvrtém
místě tabulky za čtyři výhry a tři prohry. Kovid nás zatím
neohrožuje, tak to snad i vypadá, že se letos podzimní část
sezóny dohraje podle plánu – zbývající 4 utkání přinášíme v
tabulce.

V sobotu 25. 9. jsme po dlouhé odmlce vyjeli na hasičskou
soutěž, tentokrát do Varnsdorfu. Děti se na útoky moc těšily a
náramně si zápolení užily. Přípravka domů přivezla stříbrné
medaile, mladší medaile bronzové, starší vybojovali 7. místo.

Datum

Den

Hodina

Domácí

10.10.
17.10.
24.10.
31.10.

Ne
Ne
Ne
Ne

12:30
10:15
14:30
14:00

Rybniště
Dolní Podluží
Vilémov „B“
Rybniště
Rybniště
FC Roma
Bynovec
Rybniště
Za TJ TATRAN Roman Forfera

V sobotu 2. 10. se na místním fotbalovém hřišti konal VI. ročník
hasičské soutěže "O pohár starosty obce Rybniště". Navštívilo
nás SDH Rumburk, Království, Varnsdorf a Šluknov. Celkem
soutěžilo 10 družstev. Počasí přálo, všichni spolupracovali a
bez komplikací celá soutěž proběhla. A výsledek? Přípravka
byla zlatá, mladší bronzoví a starší vybojovali zlaté medaile!!!
Děkujeme OÚ Rybniště, členům SDH Rybniště a VŠEM
DOBROVOLNÍKŮM, bez kterých by se soutěž uskutečnila jen
stěží.
MV, IV, JCH

Hosté

Poctivá příprava před výběhem družstva mladších.

Sobotní sešlost v Rybništi
Dne 4.9. připravila obec ve spolupráci s kulturní komisí,
Klubovnou Rybniště, fotbalisty, hasiči, rybáři, Klubem
důchodců, Lužickou rybkou a rodinou Kejřových zábavné
odpoledne. Úžasné počasí přispělo k velké návštěvnosti, která
nás příjemně překvapila. Soutěžení si užily děti i dospělí. Děti
se pak vyřádily na obří skluzavce Nemo. Zabavily se u
balónkového barona Dana Syrovátky, který si div ruce
nezamotal. Mohly si vyzkoušet malování na kamínky (kde měl
plné ruce práce Jiří Vytlačil) nebo si nechat pomalovat obličej,
které obstaraly Evička Chaloupecká a Helenka Rejmanová.
Všem organizátorům velké díky!
PeV

Zručnost s balónem… Někde se tvořily fronty zájemců.

Velká radost v Rybništi!

Dne 19.9.2021 ve 12 hodin se i naše jednotka připojila k uctění
památky zesnulých hasičů obce Koryčany.

Rybnišťský (pod) Vodník – měsíčník Obecního úřadu v Rybništi
toto číslo zpracovala: Bc. Petra Vojtěchová + Ing. Roman Forfera
vydává Obec Rybniště, Rybniště 33, 407 51 Rybniště, povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 10924
Uzávěrka každého čísla je do 27. dne v měsíci. Vychází 10. dne v měsíci.
E-mail: obec@obecrybniste.cz
tel.: 412 381 121 + 723 020 692
www.obecrybniste.cz

Jak je to v Rybništi s odpadem a jeho tříděním
Komunální odpad se dělí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojový karton, sklo, plast, včetně PET lahví, textil, kovy,
použité jedlé oleje a tuky
b) objemný odpad
c) nebezpečné složky komunálního odpadu
d) biologicky rozložitelný odpad
e) směsný odpad
Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle písm. a), b), c), d).

Shromažďování tříděného odpadu
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a pytlů
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
u budovy Obecního úřadu Rybniště
u samoobsluhy v Rybništi
u domu č.p. 233-237 v Rybništi (Hangár)
u domu č.p. 97 v Nové Chřibské
3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: modrá barva =
papír; žlutá barva = plast; zelená barva = sklo; bílá barva = textil
4. Pytle (oranžové, zelené) na tříděný odpad jsou k dispozici na Obecním úřadě Rybniště a
odkládají se do sběrového dvora umístěného vedle budovy Obecního úřadu Rybniště, a nikoliv
ke kontejnerům na separovaný odpad, které jsou umístěny na opačné straně budovy
obecního úřadu.
5. Pytel na tříděný odpad je zdarma, u nemovitostí bez popelnice či černého pytle je za 5,- Kč.
6. Do pytlů na tříděný odpad lze odděleně ukládat: papír, nápojové kartony, lahvové sklo, plasty,
kovy
 Vysloužilá elektrozařízení (lednice, pračky, myčky, drobné kuchyňské a domácí
elektrozařízení, hobby nářadí, televize, rádia, počítače apod.) a baterie lze odevzdat zdarma
do sběrového dvora umístěného vedle budovy Obecního úřadu Rybniště
 Vysloužilé žárovky a úsporné zářivky do koše ani do popelnice nepatří, lze je vkládat do malé
sběrné nádoby umístěné v zádveří budovy Obecního úřadu v Rybništi
 Kovový odpad lze odevzdat zdarma do sběrového dvora umístěného vedle budovy Obecního
úřadu v Rybništi nebo do provozovny sběrných surovin – v okolních obcích a městech.
 Použité oleje a tuky z domácností a nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy,
plechovky od barev a chemikálií, autobaterie...) se odevzdávají zdarma ve sběrném dvoře,
který je umístěn vedle budovy Obecního úřadu v Rybništi.
 Biologicky rozložitelný odpad lze ukládat do zapůjčených kompostérů nebo je možné
objednat přistavení kontejneru.

Sběr a svoz objemného odpadu
1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …) a lze hoodevzdávat ve sběrném dvoře,
který je umístěn vedle budovy Obecního úřadu Rybniště.
2. Ceny za ukládání odpadu do velkoobjemového kontejneru:
Křeslo:
150,-Kč
Gauč, dvojkřeslo:
300,-Kč
Válenda, postel:
300,-Kč
Skříň do 1 m výšky:
150,-Kč
Skříň nad 1 m výšky:
300,-Kč
Pneumatiky z osobního automobilu: 50,-Kč/ks
Biologicky rozložitelný odpad:
200,-Kč/m3
Úhrada za 1 kg objemného odpadu výše neuvedeného je 4,-Kč.
3. Svoz objemného odpadu lze také zajistit po předchozí dohodě se zaměstnanci Obecního úřadu
Rybniště.

Shromažďování směsného odpadu
1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob.
2. Typizované sběrné nádoby:
• popelnice 80 l (cena za týdenní vývoz je za jedno svozové období, to jest ½ roku
1144,-Kč a za čtrnáctidenní vývoz je cena za jedno svozové období 572,- Kč)
• popelnice 110/120 l (cena za týdenní vývoz je za jedno svozové období, to jest ½ roku
1716,-Kč a za čtrnáctidenní vývoz je cena za jedno svozové období 858,- Kč)
• igelitové pytle s logem svozové firmy – cena je 66,-Kč/kus - určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu, nelze do nich shromažďovat popel
3. Svozové období je letní (od 1.5. do 31.10.) a zimní (od 1.11. do 30.4.)
4. Vývozy popelnic je možné objednat i v průběhu svozového období s dopadem na cenu svozu

Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat velkoobjemový kontejner u svozové firmy
(AVE Rumburk, firma Machač Chřibská, Marius Pedersen – EKO servis Varnsdorf a.s. ...).

Modrý kontejner na papír

ANO
Hodit sem m žeme nap íklad asopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem m žete
také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnit ku! Nevadí ani papír s kancelá skými
sponkami. Ty se b hem zpracování samy odd lí.
NE
Do modrého kontejneru nepat í uhlový, mastný, promá ený nebo jakkoliv
zne išt ný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité
d tské pleny opravdu nepat í do kontejneru na papír, ale do popelnice

Kontejner ozna ený oranžovou nálepkou na nápojový karton

ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutn celý oranžový,
d ležité je op t ozna ení sbírané komodity oranžovou nálepkou
na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem pat í krabice
od džus , vína, mléka a mlé ných výrobk , které je pot eba p ed
vhozením do kontejneru ádn sešlápnout.
NE
Nepat í sem „m kké" sá ky, nap íklad od kávy a r zných potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony siln zne išt né zbytky
potravin.

Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejner na plasty pat í fólie, sá ky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, istících a kosmetických p ípravk , kelímky
od jogurt , mlé ných výrobk , balící fólie od spot ebního zboží, obaly od CD
disk a další výrobky z plast .
NE
Naopak sem nepat í mastné obaly se zbytky potravin nebo istících p ípravk ,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpe ných látek, podlahové krytiny i
novodurové trubky.

Zelený kontejner na sklo

ANO
Do zeleného kontejneru m žeme vhazovat jakékoliv sklo, nap íklad lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápoj , sklenice od ke up ,
marmelád i zava enin. Pat í sem také tabulové sklo z oken a ze dve í.
Vyt íd né sklo není nutné rozbíjet, bude se dále t ídit!
NE
Do t chto nádob nepat í keramika a porcelán. Nepat í sem ani autosklo,
zrcadla nebo t eba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo pat í zp t do obchodu.

Bílý kontejner na textil

ANO
Do sb rného kontejneru na textil vhazujte isté oble ení, módní
dopl ky nebo obuv a funk ní hra ky. Textil vhazujte v igelitových
taškách nebo jiných vhodných obalech.
NE
Do kontejneru na textil nevhazujte koberce, matrace, molitan, stany,
spací pytle, netextilní materiály nebo závažn poškozené oble ení –
mokré, plesnivé nebo jinak zašpin né.

Nádoba na sb r použitých jedlých olej
ANO
T ídit m žete všechny druhy potraviná ských olej (slune nicový, olivový,
epkový, sójový, palmový, kokosový, a další), tuky (máslo, margarín nebo
sádlo). To znamená, veškeré oleje a tuky z konzerv, ze zeleniny, masa, ryb,
salát , fondue, sýr i hub nakládaných v oleji nebo marinády na grilování, a
samoz ejm ze smažení i fritování.
NE
Do t chto nádob nepat í technické oleje a maziva. Vyt íd ný olej do popelnice
v žádném p ípad nep elévejte, napln né PET láhve noste k nám vždy pe liv
uzav ené. Sklen né láhve do této popelnice nepat í!

