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Žádáme občany o vylepení známek pro rok 2019 na popelnici a odstranění známek
starých. Z důvodu, že Marius Pedersen fakturuje podle počtu vydaných známek,
budou od 1. 4. 2019 vyváženy pouze popelnice s platnou známkou!!! Případné
reklamace nebudou z důvodu kapacity svozové firmy řešeny.
Ten, kdo ještě nemá poplatek uhrazen, tak může učinit toto pondělí od 18 do 19:30 h.
* * * * *
Oznamujeme občanům, že větve na čarodějnice bude možné vozit od 6. dubna 2019.
Současně Vás žádáme, aby jste zde shromažďovali pouze dřevěný materiál ze stromů
a keřů. Nepatří sem plasty, stavební materiál apod.
*
Dne 27.4.2019 od 10:00 h proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu. Místo svozu
před hospodou. Seznam sbíraných odpadů je uveden na druhé straně letáku.
*
Prosíme občany, aby do zelených kontejnerů vozili pouze zeleň a jiný biologický
odpad. Nepatří se větve, stromy a květináče!!!!
* * * * *
Obecní úřad nabízí možnost samosběru dřeva v obecním lese. Jedná se o suché či
poškozené stromy (v 95% bříza). Cena za 1 m3 50 Kč. Bližší informace na obecním
úřadě případně u starosty obce na tel. 737 847 674.

* * * * *
V sobotu 13. 4. 2019 se v obci uskuteční velká jarní brigáda. Všichni, kteří máte čas
a chuť pomoci, jste srdečně vítáni. Sraz v 8:30 h před místní hospodou. Občerstvení
zajištěno. Nářadí sebou.
* * * * *
Dne 30. 4. 2019 proběhne v naší obci tradiční stavění máje a pálení čarodějnic.
Máj bude slavnostně postavena v 17:30 h na návsi před obecní hospodou.
V 19:30 h bude zapálen oheň za tratí. Občerstvení zajištěno v místní hospodě. Pro děti
připraveno opékání vuřtů.
Jste všichni srdečně zváni.

Veškeré informace jsou zveřejněny na úřední desce, případně na internetových stránkách obce
www.staravodahk.cz
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Sbírané druhy nebezpečných odpadů
Z provozu automobilů :
autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče,
obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čistících
prostředků, zaolejované hadry apod.
Fotochemikálie :
tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod.
Kosmetika :
znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.
Tuky a oleje :
fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem
ropných látek, apod.
Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru :
nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.
Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru :
televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné
znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin, louhů, barev, acetonu, toulenu, lepidel,
pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích
prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.
Zároveň ve stejných časech proběhne svoz velkoobjemového odpadu.

