OÚ informuje

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na domácí netříděný odpad budou zpřístupněny
v sobotu 19. listopadu:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ od 8 do 16 hodin
- v Třebnicích na návsi budou kontejnery otevřeny nepřetržitě celý den.
Udržujete pořádek kolem kontejnerů!
Ve stejném termínu mohou občané vedle kontejnerů odevzdat také nebezpečný odpad.
Informace k elektroodpadu a k velkoobjemovým kontejnerům
Upozorňujeme občany na možnost BEZPLATNÉHO odevzdání elektrických spotřebičů
do sběrného dvora v Horšovském Týně k tzv. zpětnému odběru. Veškeré spotřebiče musí
být kompletní, nelze zdarma vyvést lednici bez kompresoru nebo jen televizní obrazovku.
V tomto případě se již jedná o nebezpečný odpad, který je zpoplatněn stejně jako odvoz
ostatního komunálního odpadu, dle platného ceníku. Odevzdávat je zde možné - lednice,
mrazáky, počítače, křovinořezy, sekačky, televize, fotoaparáty apod. - vše, co se zapojuje
do zásuvky.
Otevírací doba ve sběrném dvoře v Horšovském Týně je:
úterý a čtvrtek
od 14 do 18 hodin a
sobota
od 7 do 12 hodin.
Bližší informace o možnosti vývozu odpadu do sběrného dvora v Horšovském Týně, včetně
ceníku, můžete získat u firmy Bytes HT, spol. s.r.o., Pivovarská 22, Horšovský Týn,
tel. 379482700.
Doporučujeme občanům ověřit si otevírací dobu sběrného dvora, neboť není vyloučena její
změna.
Dále upozorňujeme občany, že DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NEPATŘÍ
PNEUMATIKY. U připravených kontejnerů jich bylo při posledním sběru odevzdáno velké
množství, nemohou však být odvezeny na skládku. Jejich likvidaci si musí zajistit občané
sami.

Vyčištění komínů
Do 10. listopadu se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na obecním úřadě v Meclově
(379428822). Zde budou zapsáni do seznamu, který bude předán kominíkovi panu Jiřímu
Suchému ze Stráže. Ten provede vyčistění komínů během následujícího týdne.
Dne 10. listopadu nepůjde elektřina v LB Minerals. a.s.
Dne 18. listopadu bude z provozních důvodů uzavřen obecní úřad v Meclově.

Pozvánky
Dne 12. listopadu zahraje od 20 hodin na pouťové zábavě v Mašovicích kapela Septic people.
Pozvánka na domácí zabijačku
SDH Mašovice zve všechny příznivce umaštěných brad na domácí zabijačku, která se koná
v sobotu 26. listopadu v 11 hodin u klubovny v Mašovicích.
Rádi přivítáme i občany okolních vesnic.
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