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Platba za bio popelnice do 31.3.2021
Platba za bio popelnice je vybírána v hotovosti: pondělí a středa v úřední
hodiny anebo raději plaťte převodem na účet obce: č. ú. 127858725/0300 v.s. je číslo
domu, ke kterému je popelnice objednána. Částka zůstává stejná: 500,--Kč za jednu
bio popelnici.
Bio-popelnice se budou svážet 29.3. a poté každých 14 dní vždy pondělí.
Poplatek za psa v r 2021
Hotově: pondělí a středa v úřední hodiny anebo raději plaťte převodem na
účet obce: č. ú. 127858725/0300 v.s. je číslo domu, do zprávy pro příjemce napište
jméno majitele psa. Částka zůstává stejná: 50,--Kč za 1. psa, další pes za 250,--Kč
(důchodci 2. a další pes za 100,--Kč,)
Výzva majitelům psů – úklid exkrementů.
Důrazně upozorňujeme majitele psů, aby si po svých mazlíčcích uklízeli jejich
exkrementy. Majitelé psů by měli mít pochopení nejen pro své mazlíčky, ale také své
sousedy a spoluobčany.
Vyvážení odpadu
Od 1.4. se bude vyvážet odpad každý čtvrtek. Nejprve komunální odpad, další
týden ve čtvrtek plasty, pak zase komunální odpad, další týden papír a pak opět
komunální odpad a dále v tomto uvedeném pořadí každý čtbrtek. Prvních 14 dní
se budou vyvážet i neočipované popelnice. Pytle na tříděný odpad již vůbec nebudou.
Sběrná místa po obci zůstávají ne stejných místech jako dosud.
Kontejnery na objemný odpad
V pátek 9.4.2021 odpoledne od 12 h a v sobotu 10.4.2021 dopoledne do 12
h budou přistaveny kontejnery na objemný odpad na obvyklých místech (Korej,
Obecní úřad, Samoobsluha, Krčel).

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
V sobotu 17. 4. 2021 se uskuteční povinné očkování psů u obecního úřadu od
10 do 12 hodin a od 1230 do 13 hodin v Krčelu.
Třídění odpadu
Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit,
naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny
nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.
Do směsného odpadu se logicky vyhazuje vše, co není možné třídit, respektive
recyklovat. Na směsný odpad se používají klasické černé kontejnery.
PAPÍR
Do nádob označených nálepkou PAPÍR můžete odložit: noviny, časopisy,
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, papírové obaly
(např. sáčky).
Prosím, nevhazujte: mokry, mastný nebo jinak znečištěny papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
SKLO
Do zelených nádob označených nálepkou SKLO můžete odložit barevné sklo: lahve
od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
PLASTY
Do nádob označených nálepkou PLASTY můžete odložit: PET lahve od napojů
(nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, folie, výrobky a obaly
z plastů, polystyren.
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové
oleje, chemikálie, barvy), PVC, podlahové krytiny apod.
NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Do speciálních kontejnerů můžete odložit stlačené nápojové kartony: krabice od
džusů, mléčných výrobků, vin apod.
Prosím, nevhazujte: krabice se zbytky napojů.
Jak třídit jedlé tuky a oleje?
Vychladlý olej nalijte do PET lahve (nikdy ne skleněné!). Až bude láhev plná
vyhoďte ji do kontejneru na oleje. Malé množství v pánvi nebo hrnci vytřete
papírovou utěrkou a vyhoďte do směsného odpadu.
Základem je nevylévat oleje do výlevky nebo kanalizace. Kanalizační řády
jednotlivých čistíren odpadních vod přesně specifikují, které látky se do kanalizace
nesmějí vypouštět.

