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Kontejner na BIO odpad - od 1.4. v prostranství mezi „bytovkami“
u autobusové zastávky a č.p.202 – směrem k vlakové zastávce a u kalu
Od čtvrtka 1.4. budou na dvě místa v obci, jež k tomuto účelu sloužila i v druhé
polovině roku 2020, tedy na prostranství mezi parkovištěm před „bytovkami“
u autobusové zastávky a č.p.202 – směrem k vlakové zastávce a druhý ke kalu,
přistaveny kontejnery na BIO odpad. Vzhledem k epidemiologické situaci se
podařilo zařídit přistavení kontejnerů na obě místa současně, aby pokud již
pojedete ke kontejneru, docházelo k co nejmenšímu setkávání obyvatel a trasy
byly co nejkratší. Prozatím nevíme, jak dlouho budeme mít k dispozici dva
kontejnery. Je to o možnostech odběratele BIO odpadu, který nám je v rámci
služby poskytuje.
Do kontejneru na BIO odpad prosím vhazujte POUZE listí a trávu,
dále pak ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávovou
sedlinu, zbytky rostlin, zeminu z květináčů, plevel, drny bez zeminy,
košťály, štěpku z větví a větvičky do maximálního průměru 3 cm.
-------------------------------------------------------------------------------Ostatní větve bude možné umístit v místě bývalé skály, na hromadu
určenou ke spálení. Tato bude otevřena poprvé v sobotu 27.3. od 10 do
11,30 hodin. Dále pak každou další sobotu, tedy 3.4. ; 10.4. ; 17.4.
a naposledy pak 24.4. za předpokladu, že nebude nepříznivé počasí.
O případných změnách budete informováni ve vývěsce u obchodu, na
webových stránkách obce a v místním rozhlase, a to podle vývoje
situace. Při ukládání větví dodržujte pokyny pracovníka obecního
úřadu, který Vám sdělí, kam větve složit, případně i navede na trasu,
kudy v prostorách „skály“ jezdit.
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Při manipulaci s bioodpadem, ať už u kontejnerů nebo ve skále dodržujte
aktuálně platných
nařízení
ministerstva
zdravotnictví, kterým
se momentálně zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
případně chirurgická rouška, nebo rouška s nano vláknem, které brání
šíření kapének a zároveň dodržujte dostatečné rozestupy mezi sebou.
Děkujeme, že tato nařízení a opatření dodržujete.
Josef Horvát, starosta obce

