Čištění spalinových cest pro obec Žďár a Otěvěky
proběhne ve dnech 25.8. - 26.8.2020.
Objednávat můžete telefonicky na čísle 777722395 nebo se zapsat do
připravených tiskopisů, které jsou k dispozici v obchodě u p. Svobody.
Čištění komínů zajišťuje p. Krunt.
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Jak správně třídit
Vážení spoluobčané, velice si vážíme všech, kteří využívají při likvidaci svého
odpadu nádob na tříděný odpad. Za poslední roky jsme v tomto ohledu
předběhli i mnohem větší obce. Za tuto skutečnost bychom rádi všem
zapojeným poděkovali.
Bohužel je zde potřeba poznamenat to, že třídit odpad, znamená mít i jisté
povinnosti.
Nádoby na tříděný odpad, mají jistou kapacitu a je tedy nutné odpad, který se
do těchto nádob ukládá náležitě objemově zmenšit (sešlápnout, zmáčknout).
Není možné, abychom nacházeli v nádobě na papír například jednu krabici od
televizoru, která zaplní celý objem nádoby. Je nutné, abychom se všichni
zamysleli nad výhodami této služby a využívali jsme ji častěji a hospodárněji.
Žádáme tedy všechny občany obce, aby veškerý správně vytříděný odpad,
před vhozením do správné nádoby, zmenšili na objemu. Tímto způsobem
budeme moci vyvážet opravdu plné nádoby a nebudeme utrácet peníze z
rozpočtu obce zbytečně. Jedině tak, můžeme zachovat tuto službu a
nezvyšovat poplatek za směsný odpad.
Dále žádáme občany, aby v případě, že na sběrném místě bude nádoba plná,
nikdy nenechávaly odpad na tomto místě mimo nádobu. Toto jednání je
bráno, jako zakládání černé skládky se svými následky. Prosíme občany, aby v
případě naplnění nádob informovali svého zastupitele, který tuto skutečnost
sdělí vývozové firmě. To, jak vypadá naše obec z vnějšího pohledu, odráží, jací
lidé v obci žijí.
Je jenom na nás, jestli budeme v očích veřejnosti za čistotnou a spořádanou
obec nebo za špinavou a nespořádanou.
Věříme, že většina našich občanů chápe problematiku spojenou s odpady a
jejich tříděním a i nutné zpoplatnění z naší strany.
Děkujeme těm, kteří včas uhradili poplatek za odpadové hospodářství. Těm,
kteří tak ještě neučinili připomínáme, že splatnost chalupářů je do 31.7.2020.
Po tomto termínu má obec povinnost dle zákona poplatek vymáhat.
Ještě jednou vám velice děkujeme za to, že třídíte.
Vaši zastupitelé

Upozorňujeme řidiče, aby při vjezdu do obcí snížili rychlost
svých automobilů a byli obezřetní. Je zde velký pohyb dětí a vjezdy
v Otěvěkách i ve Žďáru jsou velmi nepřehledné. Děkujeme

Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách neboli NEvyvážení jímek
Citace zákona (8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo
České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu
s tímto zákonem.
Vyvážení bezodtokové jímky je velmi neekonomické a lze předpokládat
zdražování vývozů na ČOV. U vývozu jímek Vám obec přispěje při předložení
dokladu o vývozu. Stále můžete využít dotace obce na ČOV či septik se
zemním filtrem.
Tříkomorový septik z plastu + filtr
Plastové tříkomorové septiky účinně snižují objem odpadních vod nutných
vyvážet všude tam, kde není veřejná kanalizace. Jsou to plastové nádrže
vnitřně rozdělené do tří sektorů, které zadržují kal, zatímco přefiltrovaná
voda odtéká pryč. Základní rozdíl mezi jímkou a septikem spočívá v nutnosti
vyvážet z jímky všechny nahromaděné splašky. Septik díky tříkomorovému
systému a průběžnému odpouštění filtrované vody umožňuje vyvážet pouze
hustý kal. Tím výrazně ušetříte za vyvážení odpadních vod. Navíc vestavěný
anaerobní filtr zajišťuje, že ven vytéká voda šetrná k životnímu prostředí.
Plastové tříkomorové septiky jsou velmi vhodné pro objekty s nepravidelnou
produkcí odpadních vod. Není potřeba el. energie. Jsou velmi odolné a mají
nízké pořizovací náklady.
Myslivecký spolek Diana Drahouš
přijímá objednávky do pořadníku na zvěřinu volně žijící spárkaté zvěře.
Zvěřina je řádně ošetřena a vyšetřena proškolenou osobou a veterinářem.
Bližší informace na telefonu 602 457 174 , pan Petr Tauber

