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Odpady
Opětovně vás žádáme, abyste do nádob na tříděný odpad nevhazovali odpad, který tam nepatří. Na každé
nádobě na tříděný odpad je uvedeno co do ní patří a co ne. Do nádoby na jedlé rostlinné oleje patří pouze
rostlinný olej v uzavřených PET lahvích. V žádném případě nevhazujte skleněné lahve, ani nádoby od sprejů.
Do nádoby na plasty nepatří např. molitan, bazén apod. Respektujte to prosím. Dále vás žádáme, abyste
neodkládali odpad mimo nádoby, pokud je nádoba, nebo kontejner na bioodpad plný rozhodně neodkládejte
odpad mimo, laskavě vyčkejte až bude nádoba (kontejner) vyvezena. Nádoby a kontejnery jsou pravidelně
vyváženy. Odpad, který odložíte mimo určené místo po Vás musí někdo uklidit a náklady jsou pak započítány
do celkových nákladů za likvidaci odpadů a následně rozpočítány do ceny za odpady pro všechny občany.
Odložením odpadu mimo nádoby mimo jiné zakládáte černou skládku za což hrozí nemalá pokuta.

Barevné SKLO – zelený kontejner
⇒ nevratné lahve od piva, lahve od vína, limonád a nealkoholických nápojů, barevné sklo z oken a ze dveří
Čiré / Bílé SKLO – bílý kontejner
⇒ sklenice od zavařenin, marmelád, kečupů, rozbité skleničky, čiré lahve od vína
POZOR! Skleněný odpad nikdy schválně nerozbíjejte! Dá se totiž recyklovat a znovu využívat do nekonečna.
Zatímco v přírodě by se rozkládal tisíce let.
⊗ Nejčastější chyby
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika ani porcelán, autosklo nebo zrcadla. Ty vyhazujte do směsného odpadu
nebo odvezte do příslušné sběrny.
PLAST – žlutý kontejner
⇒ sešlápnuté PET láhve, vymyté obaly od čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a dalších
mléčných výrobků, fólie, sáčky, plastové tašky, pěnový polystyren po menších kouscích
⇒ pokud není ve vaší obci oranžový kontejner na nápojové kartony, vyhazuje se sem (ale raději zkontrolujte
nálepku na kontejneru)
Plast zabírá hodně místa, proto je nutné plastový odpad vždy sešlápnout nebo zmačkat.
⊗ Nejčastější chyby
Do kontejnerů na plast nevyhazujte mastné obaly se zbytky potravin nebo nevymyté obaly se zbytky čistících
a kosmetických přípravků. Dále sem nepatří obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či stavební trubky.
PAPÍR – modrý kontejner
⇒ noviny a časopisy, krabice, sešity, papírové obaly, lepenka, knihy, obálky s fóliovými okénky, papír s
kancelářskými sponkami, bublinkové obálky BEZ plastového vnitřku
Papíru produkujeme nejvíc, proto je důležité ho taky co nejvíc vytřídit.
⊗ Nejčastější chyby
Do kontejneru na papír nepatří celé svazky knih (pouze knihy bez vazby), uhlový papír, mastný nebo jinak
znečištěný papír, dětské pleny.

Aktuální opatření ohledně zhoršující se situace okolo COVID 19
TESTOVÁNÍ Od 1. 11. končí bezplatné testování na covid. Testy budou zdarma jen pro děti a mladé do 18 let,
očkované osoby, lidi se zahájeným očkováním nebo ty, kteří se nemohou očkovat z důvodu kontraindikací.
Hrazené budou také testy předepsané lékařem či hygienikem.
Platnost negativního PCR testu se zkracuje na 3 dny, negativní antigenní test platí 24 hodin.
DĚTI A ŠKOLY Od 1. 11. se mění věková hranice, od kdy je nutné prokazovat bezinfekčnost – nově nemusí
negativní test nebo doklad o prodělání nemoci předkládat všechny děti do 12 let. V okresech s incidencí vyšší
než 300 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední týden začne plošné testování neočkovaných žáků
a studentů. První vlna testování 1. 11. se bude týkat 8 okresů, žádný není ve Středočeském kraji. Neočkovaní
učitelé budou muset mít i při výuce respirátor.
RESTAURACE Od 1. 11. musí provozovatelé kontrolovat v restauracích a dalších stravovacích provozech
bezinfekčnost, zákazník musí předložit negativní test na covid nebo doklad, že prodělal nemoc v posledních
180 dnech, nebo doklad, že je plně očkovaný. Pokud host doklad nepředloží, personál ho nesmí obsloužit.
ROUŠKY A RESPIRÁTORY I nadále je povinné nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách včetně
pracovišť a hromadných akcí. Ve školách musí mít děti a učitelé ochranu dýchacích cest ve společných
prostorách, ne ve třídách (neočkovaní učitelé i ve třídách).
Zdroj: https://covid.gov.cz
Na obecním úřadě je možné zakoupit respirátory třídy FFP2 za cenu 10,-Kč/kus.
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Gratulace
Hezkou písničku jsme v listopadu na rádiu České Budějovice objednali pro paní A. Teskovou
z Vrančic. K blahopřání „Všeho nejlepšího hodně pohody a zdraví“ se připojujeme i my.

Svatomartinský průvod
Pravděpodobně se asi ani tato akce letos vzhledem k nařízením vlády a stanoveným opatřením
neuskuteční. Rádi bychom vás chtěli požádat, aby i přes to, že možná letos s lampiony nepůjdeme
společně, jste zapálili svíčky a připravili dýně. Kdo bude mít zájem může si udělat večerní procházku
po vsi. Tak prosím nezapomeňte 11.11. 2021 připravte dýně a různá světýlka a vyjděte se na
příjemnou večerní procházku po vsi.
„Rozsvítíme vesnici“☺

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

