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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

rád bych touto cestou poděkoval vám všem,
kteří ve svých domácnostech třídíte komunální
odpad a významným způsobem tak přispíváte
k ochraně životního prostředí v naší obci. Třídit
vyprodukovaný odpad je ze zákona povinností
každého občana. Bylo by ale dobré, kdybychom k této činnosti
nepřistupovali jen z povinnosti či nutnosti, ale proto, že chceme.
Myslím, že nebude na škodu, když si opět připomeneme, co a jakým
způsobem máme správně třídit.
Sklo patří do zeleného kontejneru. Můžeme do něj vhazovat barevné i čiré
sklo (např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od pochutin, zavařovací sklenice bez víček atd.) a dále také tabulové sklo z
oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky
svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Do kontejneru na sklo rozhodně nepatří porcelán a keramika, autoskla,
zrcadla nebo např. drátovaná, zlacená či jinak pokovená skla.
Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají
nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i
sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Do kontejnerů na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
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Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.
Papír patří do modrých kontejnerů. Ze všech tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré
kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit.
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, obálky s fóliovými okénky, dokonce i papír s
kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Do modrého kontejneru můžete odložit také kartonové
krabice od nápojů – mléka, vína, džusů apod., před vhozením je však třeba je
sešlápnout.
Nepatří sem celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu
patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
Dále bych vás chtěl, milí spoluobčané, požádat o spolupráci. Za vytříděný
odpad, který naše obec odevzdá, získá obecní pokladna od firmy EKO-KOM
a.s. (autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje provoz systému třídění a
recyklace obalových materiálů) peníze zpět. Vztahuje se to i na odpady
(především kovové a papírové), které odevzdají jednotliví občané ve
sběrnách sami. Chtěl bych vás proto požádat, abyste účtenky, které obdržíte
ve sběrnách surovin, přinesli na obecní úřad k okopírování. Částka, kterou
získáte za odevzdaný odpad, je samozřejmě celá vaše. Okopírované účtenky
budou předloženy (stejně jako doklady poskytnuté svozovou firmou ASA)
firmě EKO-KOM jako doklady třídění odpadů v obci. Takže i vy sami můžete
svou troškou přispět k hospodaření obce.
Budete-li mít jakýkoliv dotaz týkající se odpadů, neváhejte se prosím obrátit
na obecní úřad nebo na členy zastupitelstva.

Děkuji, Dalibor Šimečka
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POPELNICE
Zastupitelé obce se na svém IV. zasedání dne 10. 9. 2015 dohodli na
umožnění navýšení kapacity popelnic pro zájemce, kterým stávající objem
nedostačuje z důvodu produkce popela, hygienických plen a dalšího
netříditelného odpadu.
Občané mohou své individuální žádosti o navýšení
kapacity popelnic předložit na Obecním úřadu v úředních
hodinách.
Zastupitelé se dále dohodli na provádění kontrol řádného
třídění odpadů a na důsledném uplatňování sankcí za
porušení pravidel při nakládání s odpady v souladu s §69
zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.

KNIHOVNA
Obecní knihovna Trnávka nabízí individuální kurzy
internetu pro seniory zdarma. Starší občané se budou moci
bezplatně seznámit s počítačem, osvojit si základy používání
internetu a práci s elektronickou poštou.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ve čtvrtek 24. 9. 2015 v 19 hodin se bude konat zasedání zastupitelstva obce.
Na programu bude schválení obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady.

KOMPOSTÉRY
V současné době byly občanům distribuované kompostéry. V případě zájmu
občanů, kteří si kompostéry neobjednali, se mohou obrátit na Obecní úřad
Trnávka a ten jim je na základě smlouvy zapůjčí. Kompostéry mají objem
1050 litrů.

3

Trnavský občasník

září 2015

KONTAKTY

Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062

Pondělí

8.00-12.00

13.00-17.00

Pondělí

Středa

8.00-12.00

13.00-17.00

Úterý

13.00-16.30
8.00-10.30

Středa
Čtvrtek

Knihovna Trnávka
Pondělí

16.00-18.00

Čtvrtek

8.00-11.00

13.00-16.30
8.00-10.30

Pátek

13.00-16.00

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082

7.00-13.00

Příbor

Pondělí

7.00-13.00

Příbor

13.30-15.00

Trnávka

Úterý

7.00-13.00

Příbor

Úterý

7.00-13.00

Příbor

7.00-8.30

Kateřinice

Středa
Čtvrtek

13.00-18.00

Příbor

13.00-18.00

Příbor

7.00-13.00

Příbor

Čtvrtek

7.00-13.00

Příbor

Pátek

7.00-12.00

Příbor

Pátek

7.00-12.00

Příbor

Pondělí

Středa

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152

Dětská lékařka - Petřvald
MUDr. Olga Váhalová
Telefon: 556 300 370

Pondělí
Úterý

7.00-10.00

13.00-15.00

Pondělí

7.00-10.00

13.00-17.00

Úterý

Středa
Čtvrtek

7.00-12.00

7.30-9.30

13.00-15.00

Středa
Čtvrtek

Pátek

7.30-12.00

Pátek

11.00-13.30

7.00-10.00

11.00-14.00
12.30-16.00
7.30-10.00

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA.
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277
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