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Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních
a novoročních svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo
k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek kolem nich. 

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU BUDE V OBDOBÍ 24. 12. 2010 – 2. 1. 2011 ZAJIŠTĚN:

24. 12. 2010 normální svoz odpadu dle pátečních programů
25. 12. 2010 plný svoz dle sobotních programů
26. 12. 2010 plný svoz dle nedělních programů
27. – 30. 12. 2010 normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových programů 
31. 12. 2010 normální svoz odpadu dle pátečních programů
1. 1. 2011 svoz z kritických míst vysoké zástavby (sídliště) a na Praze 1
2. 1. 2011 provedení sobotních a nedělních  svozových programů                               

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:

24. 12. 2010 normální svoz v rozsahu pátečních programů
25. 12. 2010 normální svoz v rozsahu sobotních programů, mimořádný svoz papíru  
26. 12. 2010 normální svoz v rozsahu nedělních programů
21. – 31. 12. 2010 mimořádný svoz skla, jinak odvoz dle  příslušných svozových programů
1. 1. 2011 bez svozu
2. 1. 2011 provedení sobotních a nedělních svozových programů                               
3. – 7. 1. 2011 mimořádný svoz skla vybraných stanovišť 

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ:

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném
svozu od 25. 12. 2010 do 28. 2. 2011. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný
komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky
nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných
v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě
odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.
SVOZ BIOODPADU:
Svoz bioodpadu, který vychází dle harmonogramu na Nový rok - 1. 1. 2011, kdy je státní svátek, se uskuteční
v náhradním termínu v neděli 2. 1. 2011.

PRAŽSKÉ SLUŽBY ZAJISTÍ NADSTANDARDNÍ SVOZ ODPADU V DOBĚ SVÁTKŮ

Základní ‰kola Praha D.Chabry
pofiádá v úter˘ 21. 12. 2010 
od 8 hodin

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
Srdeãnû zveme v‰echny zájemce
Na programu bude prohlídka
budovy a moÏnost nahlédnout 
do v˘uky.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í Ïáci
i zamûstnanci ‰koly

Základní ‰kola 
Praha d. Chabry
a SdruÏení pfiátel 
chaberské ‰koly
pofiádají
21. 12. 2010 od 16 do 18 hodin
VVáánnooããnníí  jjaarrmmaarrkk
Pfiijìte se nadechnout 
vánoãní atmosféry,
zakoupit v˘robky ÏákÛ 
na‰í ‰koly nebo si vyrobit
mal˘ dárek
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Tisk: studio REFOS. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. 
Příspěvky nejsou upravovány, za obsahovou správnost nesou odpovědnost autoři. Veškeré příspěvky publikované v Chaberském zpravodaji lze přejímat pouze 

s předchozím písemným souhlasem vydavatele MČ Praha-Dolní Chabry.
(Příspěvky a inzerce musí být v elektronické podobě, na disketě nebo CD, Flashdisku, případně poslané e-mailem).

23. 11. 2010
až 30. 1. 2011
Výstava v CHD

LOUTKY
V. KLIMTOVÉ

děkujeme sponzorům akce:
Vinárnička a Cukrárnička

NA PĚŠINĚ

8. prosince (stfieda) od 19 hodin Vás zveme do
obfiadního sálu Chaberského dvora na zajímavé

setkání Ïidovské, ‰panûlské a arabské hudby za zvuku
nejen loutny Rudolfa Mûfiínského.


