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OZNÁMENÍ
• SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sobota 30. 5. 2020 od 8 do 12 hodin.
První kontejner bude přistaven v Kalku (naproti domu č.p. 15), bezprostředně po-té bude
přistaven druhý kontejner v Načetíně (na místě kontejnerového stání naproti zastávce
autobusu).
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří: elektroodpad, tříděný odpad, běžný komunální
odpad, bioodpad, stavební suť, zemina, kameny, uhynulá domácí zvířata, nebezpečný
odpad (barvy, laky, kanystry, spreje apod.). Jako každoročně Vás žádáme o ohleduplnost.
Po telefonické domluvě je možné zajistit svoz odpadu seniorům. Prosíme, případné
objednávky volejte nejpozději do pondělí 22. května na tel. 474 680 911.

• VÝZVA OBČANŮM
Opět žádáme všechny občany i majitele nemovitostí v našich obcích o zlepšení spolupráce
při třídění, likvidaci a ukládání odpadu.
V současné době dochází ke stále přísnějším požadavkům na tříděný odpad. Nesprávné
třídění odpadů činí obrovské potíže při předávání dalším zpracovatelům a může výrazně
navýšit náklady. Je důležité do nádob určených pro tříděný odpad vhazovat pouze
správný odpad, u nás v obcích se bohužel stále častěji stává, že je do těchto kontejnerů
ukládán nesprávný odpad.
Také se stává, že je odpad odkládán mimo odpadové nádoby, a to je zcela nepřípustné.
Takto odložený odpad technické služby neodvezou.
Špatné nakládání s odpady ze strany jednotlivců může v důsledku znamenat plošné
zvýšení poplatků za odpady.
Na veřejně přístupných místech jsou rozmístěny barevné odpadové nádoby na tříděný
komunální odpad – papír, sklo, plasty a kovy. Sběrné místo pro nápojové kartony
(tetrapaky) a jedlé oleje a tuky je na OÚ v Kalku (č.p. 26). V neposlední řadě máte
možnost využít kontejner na textil, který je umístěn u bývalé hasičské zbrojnice v Kalku,
kam také můžete odkládat elektroodpad.
Prosíme o Vaši podporu a součinnost tím, že budete odpad třídit důsledně. Věříme, že
naše společná snaha bude do budoucna prospěšná.
Velice děkujeme zodpovědným občanům a majitelům nemovitostí za ochotu třídit odpad
a udržování pořádku kolem odpadových nádob a kontejnerů.
Chraňme společně životní prostředí a své okolí, udržujme pořádek a čistotu.

• UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že splatnost místních poplatků je do 30. 6. 2020.

• PRODEJNA COOP
V prodejně COOP v Kalku již platí standardní otevírací doba: Pondělí zavřeno; Úterý,
Středa, Čtvrtek, Pátek 10:00 – 14:00; Sobota 8:00 – 12:00; Neděle zavřeno.

OÚ Kalek

