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Vážení občané, 

dostává se Vám do rukou další výtisk neperiodického obecního zpravodaje, který přináší některé nové 

informace k aktuálnímu i výhledovému dění v obci. 

                                                                                                                             Karel Šuhajda, starosta obce                                                                                           

Kanalizace. 
Druhý den otevřených dveří na ČOV.  

V sobotu 21. 2. 2015 v době od 13:00 do 16:00 hodin bude umožněno zájemcům, prohlédnout 

si prostory a seznámit se s provozem ČOV. 

Likvidace odpadních vod z žump a septiků pro napojení na obecní kanalizaci. 

Vývoz odpadních vod z žump a septiků si zajišťuje a hradí každý vlastník nemovitosti sám. 

Pro potřeby přepojení toku odpadních do čerpacích šachet tlakové kanalizace obec umožní 

bez poplatku příjem menšího množství kalu (max. 2 m3 týdně) do svozové jímky u ČOV.  

Pro tyto účely je možno využít služeb společnosti AGRO A. R.W., případně dalších subjektů, 

disponujících příslušnou fekální technikou. 

Obecní úřad bude evidovat požadavky na uložení kalů a přidělí každému žadateli termín 

(týden), kdy bude moci tyto na ČOV dovézt. 

Nakládání s odpady. 
Sedm stanovišť separačních kontejnerů v obci slouží ke třídění odpadů. Do každého 

kontejneru tedy patří příslušná složka odpadu. Odpovědná kázeň a důsledné třídění odpadů  

je jedinou cestou k možnému snížení poplatku za odpady. 

Do popelnic by měl být ukládán pouze směsný komunální odpad, který nelze vytřídit do 

žádného separačního kontejneru. 

Kontejnery na biodpady jsou občas „zaměňovány“ za nádoby na směsný komunální odpad. 

Bioodpad se přes zimní období neodváží, kompostárna je v odstávce. 

První odvoz odpadů shromážděných v kontejnerech na bioodpady proběhne před začátkem 

vegetace a bude svezen jako odpad směsný komunální. Teprve poté budou následovat 

bioodpady. 

Zájemci o nádobu na bioodpady 120 litrů nechť nahlásí své požadavky na obecní úřad, 

nádoby budou distribuovány zdarma v průběhu měsíce března 2015. 

Po vyhodnocení nákladů na likvidaci odpadů za kalendářní rok bude rozhodnuto, zda poplatek 

zůstane na stejné výši, nebo bude nutné jeho navýšení.   

Hlášení místního rozhlasu. 
Ne každý a ne vždy vyslechne hlášení místního rozhlasu. Ať je to dílem povětrnostních 

podmínek, špatnou slyšitelností v konkrétním místě nebo momentální nepřítomností v obci, je 

možno vytočením telefonního čísla rozhlasové ústředny  720 401 329   vyslechnout ze 

záznamníku posledně odvysílané hlášení. 

Připravuje se rovněž zveřejňování hlášení místního rozhlasu na stránkách obce. 
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Nábor mladých hasičů. 
Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Červené Vodě oznamuje, že hledá do svých řad nové 

členy ve věku 6 – 15 let, respektive přivítá do svých řad každého, kdo se chce stát hasičem, 

naučit se obsluhovat a ovládat hasičskou techniku, účastnit se soutěží v požárním sportu či si 

osvojit řadu nejrůznějších dovedností. V SDH se lze také účastnit různých akcí, výletů apod., 

získat nové kamarády, zažít spoustu legrace. 

 

 

 

 

 

 

 

K přiblížení činností SDH se uskuteční v pátek 13. března 2015 od 16:00 hodin v hasičské 

zbrojnici ve Staré Červené Vodě den otevřených dveří, na který jsou srdečně zváni nejen 

potenciální zájemci. 

Další informace je možno získat od kteréhokoli člena SDH, případně se obrátit na tyto 

kontaktní osoby:   vedoucí mládeže SDH  -  Podlahová Vladimíra, tel. 723 790 721 

                              velitel SDH                    -  Urban Jiří, tel. 731 886 163  


