PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Bude probíhat ve dnech 11. - 13. 9. 2019
Nutno nahlásit na tel. č. 777 722 395 p. Krunt do 10. 9. 2019
Finanční spoluúčast objednavatele 250,- . Obdržíte zprávu o čištění spalinové
cesty.

21.9.2019 - KOUZELNÝ DEN
Začínáme ve 13. hodin u víceúčelového sportovního hřiště soutěžemi pro
děti – hod na koš, skákání v pytli atp. Děti obdrží poukázku na buřta a
drobnosti, které si vyzvednou v hospodě. Žádáme rodiče a dobrovolníky o
pomoc s organizací soutěží.
V 15.00 hodin nás v hospodě okouzlí kouzelník a po představení bude
možnost si za 20,- koupit tvarovaný balónek.
V 16.00 hodin se začne u hospody nafukovat obří skluzavka, kterou děti
znají již z dřívějška. Skluzavka zde bude až do večera.
Zároveň v 16.00 hodin slavnostně otevřeme nové dětské hřiště u
hospody. Toto zázemí pro vaše děti zakoupil provozovatel hospody.

V 17.00 hodin kouzelný den ukončí ukázky sportovní kynologie a
dogdancing.
Na tomto dni se podílí finančně
Obec Žďár společně se Spolkem přátel kaple sv. Martina z.s..
Vstupné na kouzelníka, které je dobrovolné, můžete chápat jako ocenění
tohoto dne. Vybraná částka bude vložena na účet veřejné sbírky na kostel.

KOUZELNÍK PRO DĚTI
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OBČASNÍK OBCE ŽĎÁR A OTĚVĚKY
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www.ouzdar.cz
STŘEDA 11.9.2019 - ZASTUPITELSTVO OBCE

28. 9. 2019 – svoz nebezpečného odpadu

Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu
Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry
Pneumatika : - osobní, nákladní / pokud je to možné bez disků /
NE – traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol,
Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
Spotřebiče musí být kompletní !!!
Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!
Olověné akumulátory
!!!!
Jiný , než odpad uvedený výše, nebude naší firmou odvezen. V případě zájmu o kontejner na
objemný odpad, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení / Tel. 493 647 102 /

ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD PŘI TŘÍDĚNÍ ODPADU!!!

