Obecní Info Červen 2022
4.6. TENISOVÝ TURNAJ dámských dvojic proběhne od 12:00 na hřišti ve
Voděradech.
10.6. NOC KOSTELŮ bude zahájena v 17:00 u pomníku Jana Augusty.
Program této akce naleznete na druhé straně tohoto infa.
24.6. VEPŘO KNEDLO S DÁDOU se uskuteční od 20:00 na sportovním areálu
ve Voděradech. Občerstvení bude zajištěno.
Úřední hodiny obecního úřadu: každý čtvrtek 19:00 – 21:00. Paní účetní je
přítomná pouze v době od 19:00 do 19:30.
Otevírací doba knihovny ve Voděradech je každý sudý týden v pátek od 16:00
do 17:30 hodin nebo po telefonické domluvě telefonním čísle 605 083 939.
Otevírací doba knihovny ve Džbánově je každý první čtvrtek v měsíci od 18:00
do 19:00 nebo po telefonické domluvě.
Změna ordinace MUDr. Pasekové: DOVOLENÁ od 6.6.2022 do 21.6.2022
Sestra bude v ordinaci: v pondělí, ve středu a ve čtvrtek 6:30 - 11:00
v úterý
6:00 - 9:00
v pátek
6:30 - 10:30
!!! ve středu 15.6.
9:00 - 11:00 !!!
V případě potřeby zastupuje MUDr. Sláma po předchozí tel. domluvě.

CO PATŘÍ A CO NEPATŘÍ DO KONTEJNERU NA BIOODPAD?
Do bioodpadu patří
• tráva, listí, ovoce
• zbytky ovoce a zeleniny
• čajové sáčky, kávová sedlina
• zbytky rostlin
• zemina z květináčů
• plevel, drny se zeminou
• štěpka z větví keřů
• větve o průměru do 10 cm
• piliny, hobliny, kůra
• seno, sláma

Do bioodpadu rozhodně NEPATŘÍ
• všechny typy sáčků, sklo, kamení
• obalové materiály
• kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty
• mléčné výrobky, zbytky z kuchyní
• podestýlky od domácích zvířat
• zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata
• kontaminované piliny, hobliny, kůra
• nebezpečné odpady, dřevotříska, lamino
• biologicky obtížně rozložitelné materiály
•
trámy, silné větve, jakékoli větší kusy dřeva
• cokoli, co obsahuje hřebíky, panty a jiné kovové
prvky
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Proč třídit bioodpad
Pokud je rostlinný bioodpad vytříděn do nádob na biologicky rozložitelný materiál, je dále zpracován
pro výrobu kompostu. Díky tomu mohou být cenné látky, které bioodpad obsahuje, znovu využity.
Bioodpad, který je vyhozen do netříděného odpadu, takto zpracovat nelze a dochází proto k plýtvání
surovinou, kterou lze dále využít. Zároveň se také zbytečně navyšuje množství směsného komunálního
odpadu, jehož likvidace je finančně velmi náročná. Ani pro spalování není bioodpad nejvhodnější
surovinou, neboť obsahuje značné množství vody.
Kvalita třídění je rozhodující
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