INFORMACE PRO OBČANY ze dne 5. dubna 2019 – OBECNÍ ÚŘAD V KALKU

- KONTEJNERY PRO OBJEMNÝ ODPAD - Jako každý rok budeme i letos
přistavovat do našich obcí kontejnery k likvidaci objemného
odpadu. Poznamenejte si do kalendáře datum, kdy budete moci tento odpad
zdarma odevzdat: sobota 11. května 2019. Podrobnosti k této sběrové sobotě
Vám sdělíme s předstihem obvyklým způsobem. Žádáme Vás proto, abyste do
té doby svůj velkoobjemový odpad měli doma a nedávali jej vedle kontejnerů
nebo do kontejnerů na komunální nebo tříděný odpad!
SVOZ BIOODPADU - tráva a listí se začne opět svážet každé pondělí, poprvé
již v pondělí 8. dubna! Větve nedávejte mezi trávu, ani pod ni, takový odpad
vám neodvezeme! Pokud chcete odvézt větve, toto si je nutné předem domluvit
na OÚ!
ČISTOTA U KONTEJNERŮ A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ: Opět jako každoročně
upozorňujeme na množící se nepořádek kolem kontejnerových stání. Pokud se
Váš odpad již nevejde do určeného kontejneru, v našich obcích je dostatečné
množství kontejnerových nádob, odvezte jej tedy na jiné místo. V žádném
případě jej nedávejte do kontejnerů, určených pro jiný druh odpadu! Děkujeme
Pokud již nemáte pytle (oranžové) na skladování nápojových kartonů (od mléka,
džusů...), můžete si je vyzvednout na OÚ. Stejně tak Vám můžeme nabídnout i
pevné velké tašky na tříděný odpad do domácnosti, kartonové krabičky na staré
bateriové články a sáčky na psí exkrementy - vše zdarma).
***************************************************************************

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA pro děti i dospělé se tentokrát
uskuteční
v sobotu 13. dubna 2019. Začátek akce na obecním sále v Kalku je
ve 14:00. Poplatek za vstup je 40,- Kč. Nezapomeňte si s sebou vzít
vyfouknutá vajíčka. Opět Vás čeká celé odpoledne při aranžování
velikonočních dekorací, malování vajíček, pečení perníčků a dalším
veselém tvoření. Určitě bude zase také něco dobrého na zub.
ZÁJEZD DO MOSTECKÉHO DIVADLA ve čtvrtek 18. dubna
2019 je určen jak pro dospělé, děti i seniory - těšte se na veselé
představení BARON PRÁŠIL. Doprava autobusem i vstupné je
zdarma! Odjezd z Kalku od obecního úřadu je v 15:30, představení
začíná v 17:00. Přihlásit se můžete na OÚ telefonicky (474680911)
nebo e-mailem info@obeckalek.cz ještě až do 10. dubna!
KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ VÁM PŘEJE OÚ

