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Starosta občanům ● Nový školní rok v ZŠ i MŠ ● Hasiči ● Los fotbalového podzimu ● Turisti

Podzimní pouťové číslo

Počasí se nakonec naštěstí umoudřilo a tak se nám pouť vydařila
k radosti dětí i dospělých...

Halenkovský zpravodaj

starosta občanům

Starosta občanům

Vážení spoluobčané,
dnes bych Vás chtěl seznámit s projekty, které připravujeme
a které by naší obci měly přinést v budoucnu pracovní
příležitosti, možnosti odpočinku a využití volného času.
Tak v prvé řadě musíme dokončit odstranění nádrží
a ekologické zátěže v bývalém armádním velkoskladu. Pak se
společně musíme rozhodnout o využití tohoto velkého
prostoru podél hlavní cesty. Nabízí se vytvořit novou oblast
bydlení a nebo je několik zájemců o odkup prostoru a jeho
využití k podnikání. Musíme pečlivě vše zvážit a pak
rozhodnout. Jde o vzhled a budoucnost naší obce.
Dále připravujeme projekt rekonstrukce a rozšíření
Lidového domu. Zadali jsme zpracování studie Areálu
aktivního odpočinku, která obsahuje nejen zvýšení
ubytovacích kapacit, ale také vybudování sportovně
relaxačního centra. To obsahuje mimo jiné krytý bazén 7,5 x
15 m, který by sloužil i pro výuku plavání našich dětí v ZŠ.
Jsou zde navrženy šatny a umyvárny, welness centrum
s whirpoolem, a saunami, párou, masážními sprchovými
boxy. Navržen je squshový kurt, malá posilovna a dvě dráhy
na bowling. Venkovní sportoviště by měla být za budovami
Lidového domu, obklopená zelení a využili by ji příznivci
tenisu, plážového volejbalu a pro všechny by sloužilo
víceúčelové hřiště pro míčové hry.
Určitě toto zařízení je potřebné pro rodiny a turisty, kteří
chtějí strávit příjemnou dovolenou v krásném prostředí, ale
i pro nás obyvatelé Halenkova, abychom měli kam jít a užít
si příjemné chvíle.
Projekt navazuje na vybudování cyklostezek, lyžařských
tras, ale i rozvoj podnikání v Halenkově. Nic nelze zrealizovat

Vážení spoluobčané,

v současné době připravujeme rozšíření kanalizace do
těchto oblastí - Břežitá, Lušová, Šuláčky, Pod kostelem,
Bratřejůvka, Černé, Dinotice, bývalý armádní velkosklad.
Máme dokončenou projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí a v nejbližší době budeme oslovovat občany, kterých
se to týká z hlediska vstupu na jejich parcely t. j. uzavřít
„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene”.
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bez finančních prostředků. V letech 2007 - 2013 je velká
a jedinečná možnost získat finanční prostředky z rozvojových
fondů EU. Horní Vsacko bylo zařazeno do tří hlavních
oblastí rozvoje turistického ruchu zlínského kraje, proto i my
se chceme o tyto finanční prostředky ucházet.
Rovněž máme zpracován záměr architektonického řešení
našeho náměstí poblíž hřbitova. Vystavíme parčík, oddělující
náměstí a hřbitov a je také navrženo vystavení kolumbária ve
hřbitovní kamenné zdi. Rovněž projekt obsahuje zkulturnění
části od potoka Provazný. Po přestěhování služeb obce
Halenkov do „vojenského areálu” vybudujeme sběrný dvůr
odpovídající všem předpisům a evropským normám. Sběrný
dvůr bude oddělen jak od hřbitova, tak i potoka Provazný.
Budou zde umístěny kryté kontejnery a bude zajištěna stálá
obsluha tohoto místa.
Dalším projektem, který je připraven je dokončení
rekonstrukce naší ZŠ. Doufám, že ještě letos zajistíme
finanční prostředky pro opravu kuchyně. Ten samý úkol nás
čeká v příštím roce i v naší MŠ. Věřím, že z realizace akcí
budou mít radost naše děti i my.
V připravovaných projektech nezapomínáme na opravy
cest, rozšíření kanalizace, naše sportoviště a v plánu máme
i obnovu osvětlení a úsporu energií v tomto směru.
Budeme rádi za každou pomocnou ruku při realizaci
těchto záměrů. Budeme je prezentovat na internetových
stránkách, vývěsních skříních a koordinovat je i dle Vašich
dobrých nápadů.
Držte palce při zajišťování financí.
Vše dobré přeje

Váš starosta ing. Jiří Lušovský

Tato akce by měla pomoci k dalšímu zlepšení životního
prostředí v naší obci a proto věříme, že budete přistupovat
k této akci pozitivně.
Je zde i předpoklad, že bychom mohli získat prostředky
z evropských fondů či SFŽP, ale je jen na nás, jak tuto akci
dovedeme legislativně rychle připravit ke stavebnímu
povolení.
Jaroslav Maňák, místostarosta obce

Obecně závazná vyhláška č. 1

1. Hnědé uhlí energetické
2. Lignit
3. Uhelné kaly
4. Proplásty

KTEROU SE ZAKAZUJE POUŽÍVÁNÍ
NĚKTERÝCH DRUHŮ PALIV NA ÚZEMÍ OBCE

Čl. 2.
Malým spalovacím zdrojem jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW (§4, odst. 5,
písm. d) zákona č. 86/2002 Sb.) Provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší (dále jen „provozovatel”) se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zdroj znečišťování ovzduší
skutečně provozuje, není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování (§ 2, odst. 1, písm. h)
zákona č. 86/2002 Sb.)
vyhlášku
Čl. 3.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem nasledujíČl. 1.
Touto vyhláškou se na území obce zakazuje v malých spa- cím po dni jejího vyhlášení vyvěšením na úřední desce Obeclovacích zdrojích zněčišťování spalovat tyto druhy paliv (Pří- ního úřadu Halenkov. Dnem vyhlášení je první den jejích vyvěšení na uvedené úřední desce.
Ing. Jiří Lušovský
loha č. 11 k zákonu č. 86/ 2000 Sb.):

Zastupitelstvo obce Halenkov schválilo na svém zasedání
dne 25.7.2007 v souladu s ustanovením § 10 písm. d.) a ust. §
84 odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů a s ustanovením § 50 odst. 3, písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
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Opět je tu září

Základní škola

Halenkovský zpravodaj

Slavnostní zahájení nového školního
roku letos připadlo na pondělí 3. září.
Nejvíce se určitě do školy těšily děti,
které si ještě nedávno hrály v mateřské
školce a o škole a školních povinnostech slyšely jen z vyprávění od svých
rodičů nebo od starších sourozenců.
Prvňáčky i jejich doprovod přivítala
paní učitelka, která jim vyzdobila nově
vybavenou třídu. Děti tak budou v dalších
letech při psaní, počítání, malování a dalších činnostech sedět zdravě na výškově
stavitelných židlích u stejně moderních
lavic. Také žáci druhé třídy mají nově
vybavenou třídu, aby jim to nebylo líto.
Do dvou tříd byly zakoupeny nové tabule, neboť ty staré už za dlouhých čtyřicet
let používání pomalu dosloužily.
Přes prázdniny jsme nezapomněli ani
na naše straší děti. Letos se budou učit
přírodovědným předmětům a jazykům
v nové, moderní, víceúčelové učebně.
Jelikož doposud nebyla možnost pořádat větší výukové přednášky, dá se prostor využít i k těmto účelům. Doufám,
že ve škole budou spokojeni nejen učitelé a správní zaměstnanci, ale i žáci
a jejich rodiče.
Celá veřejnost bude moci školu navštívit ve dnech otevřených dveří, které
budou v rámci oslav školy probíhat od
1. do 5. října. V těchto dnech si nenechte ujít možnost podívat se na změny,
kterými budova za čtyřicet let prošla.
Určitě oceníte připravované výstavy.
Jedna z nich bude věnována historii
školství v Halenkově na dochovaných
fotografiích. Další zajímavou výstavou
se představí Veronika Plátková, bývalá
absolventka naší školy, dnes již studentka Uměleckého institutu Ostravské univerzity, obor sochař. Obě výstavy doplní dobročinná akce Stonožka, která má
v naší škole dlouholetou tradici. Kdo
bude mít zájem, může si při odchodu
zakoupit Almanach vydaný Základní
školou Halenkov. Vyvrcholením oslav
bude vystoupení žáků naší školy v sále
Lidového domu v Halenkově. Po něm
by měl následovat program Vojenského
uměleckého souboru Ondráš z Brna.
Jejich profesionální představení bude
důstojnou tečkou našich oslav. Velmi
rádi přivítáme jakýkoliv sponzorský dar
jako pomoc pro financování celé akce.
Všechny Vás srdečně zveme a přejeme příjemný zážitek.
Mgr. S. Růžičková, ředitelka školy
Kondiční cvičení Tae-bo v tělocvičně ZŠ vždy v pondělí a čtvrtek. Od 18.00 do 19.00 hodin se učíme anglicky,
od 19.00 do 20.00 hodin se cvičí Tae-bo! Vede Monika Maňáková.
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mateřská škola

Ze života mateřské školy

Mateřská škola vypracovala vlastní
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem:
,,BAREVNÉ KORÁLKY aneb putování světem poznání.“
S dětmi tak putujeme měsíc po měsíci, týden po týdnu školním rokem. A jak
máme uvedeno v logu mateřské školy:
,,Hrajeme si celý rok.“ Rozšiřujeme
svět poznání předškolního dítěte a učíme a vychováváme dítě, aniž by postřehlo, že plníme konkrétní cíle, získáváme klíčové kompetence, zaměřujeme
se na vzdělávací obsah, evaluujeme…
Viditelným výsledkem jsou výroky
dětí při odchodu z mateřské školy:
,,Mami, dnes jsme měli ve školce divadlo“
,,Dnes jsme byli na zámku“

,,Zítra přijede Míša a její minidiskotéka“
,,Dnes jsem tvořil dáreček z hlíny“
,,Dnes jsme se naučili novou písničku“
,,Budeme malovat černoušky a indiány“…
V loňském roce docházelo do mateřské školy 56 dětí. V letošním roce je
zapsáno 63 dětí a bylo nutné otevřít
třetí třídu mateřské školy. Pro letošní
rok máme tedy otevřenu třídu ,,Kuřátek“paní učitelka Hana Valigurová, třídu
,,Broučků“ – paní učitelky Ludmila
Václavíková a Ivana Bátlová, třídu
,,Sluníček“- paní učitelky Olga Krejčí
a Jitka Plátková.
Konečně můžeme pracovat v keramické dílně a těšíme se na kroužek angličtiny.
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Jako každý rok mapujeme děti se
špatnou výslovností. Náprava řeči – logopedie – bude zahájena v říjnu a budou do ní zařazeny nejen děti předškolního věku, ale i děti, které chodí do
1. třídy a u nichž ještě náprava nebyla
ukončena.
Chtěli bychom také navázat kontakt
s maminkami na mateřské dovolené
a připravit pro ně různé programy a činnosti.
Nedají se vyjmenovat všechny činnosti a aktivity, které ve školce proběhnou v průběhu školního roku. Ale držte
nám palce, ať se nám daří v naší práci.
Velké poděkování patří zřizovateli
mateřské školy za pomoc při uskutečňování našich plánů a aktivit.
Jitka Plátková – ředitelka MŠ

Halenkovský
občánek
V květnu letošního roku byla znovuobnovena tradice ,,Vítání občánků do
života.“
Tato akce proběhla v obřadní síni
obecního úřadu.
Do života byli uvítáni halenkovští
občánci projevem pana starosty Jiřího
Lušovského, hudebním doprovodem
paní Jiřiny Chromčákové a valašským
kulturním pásmem dětí z mateřské školy, které připravila paní Olga Krejčí.
Maminky a tatínkové se podepsali do
kroniky a z rukou pana starosty převzali malé dárečky v podobě pamětní keramické medaile, pamětního listu a malé
kytičky.

Celá akce se velmi vydařila, šťastné
úsměvy maminek a pýcha tatínků nás
utvrdily v tom, že tato tradice je důležitým a potřebným momentem v životě
-4-

naší obce. Proto se na nové občánky
těšíme už v říjnu letošního roku.
Jitka Plátková a Helena Surovcová
Kulturní komise

fotbal
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Los fotbalového podzimu

Muži :
1. kolo
SO	
2. kolo
NE
3. kolo	NE
4. kolo
NE
5. kolo	NE
6. kolo
SO
7. kolo	NE
8. kolo	NE
9. kolo
NE
10. kolo	NE
11. kolo
NE
12. kolo
SO	
13. kolo
NE
14. kolo
NE

11.
19.
26.
2.
9.
15.
23.
30.
7.
14.
21.
27.
4.
11.

8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
11.
11.

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

16:30
Horní Lideč - Halenkov - 2 : 0
16:30
Halenkov - Bynina - 1 : 0
16:30
Ratiboř - Halenkov - 3 : 2
16:30
Halenkov - Hošťálková - 2 : 1
16:30	Val. Meziříčí „B“ - Halenkov
16:00
Halenkov - Jablůnka
16:00	Nový Hrozenkov - Halenkov
15:30
Janová - Halenkov
15:30
Halenkov - Prlov
10:15	Kateřinice „B“ - Halenkov
14:30
Halenkov - Francova Lhota
14:00
Choryně „B“ - Halenkov
13:30
Halenkov - Horní Bečva
13:30
Halenkov - Horní Lideč“

Dorost :
3. kolo	NE
4. kolo
NE
5. kolo
SO	
6. kolo
SO	
7. kolo	NE
8. kolo 	NE
9. kolo
NE
10. kolo
SO	
11. kolo
NE
1. kolo	NE
2. kolo
NE

26.
2.
8.
15.
23.
30.
7.
13.
21.
28.
4.

8.
9.
9.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
11.

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

10:00
Lidečko - Halenkov - 4 : 3
10:00
Halenkov - Střelná - 8 : 3
16:30
Hošťálková - Halenkov
11:00
Halenkov - Jablůnka
10:30
Liptál - Halenkov
10:00	Kateřinice - Halenkov
10:00
Halenkov - Leskovec
15:00
Francova Lhota - Halenkov
10:00
Halenkov - Huslenky
10:00
Horní Lideč - Halenkov
10:00
Halenkov - Lhota u Vsetína

Starší žáci :
4. kolo
SO	
5. kolo	NE
6. kolo
SO
7. kolo
SO
1. kolo	NE
2. kolo
NE
3. kolo	NE

1.
9.
15.
22.
30.
7.
14.

9.
9.
9.
9.
9.
10.
10.

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

17:00
14:00
13:30
16:00
13:00
13:00
12:30

Přípravka :
4. kolo
SO
5. kolo
SO	
6. kolo
SO
7. kolo
SO	
1. kolo	NE
2. kolo
SO
3. kolo	NE

1.
8.
15.
22.
30.
6.
14.

9.
9.
9.
9.
9.
10.
10.

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

10:00
Halenkov - V. Karl. + Karol. „B“ - 3 : 4
13:00
Hutisko-Solanec - Halenkov
9:00
Halenkov - Nový Hrozenkov
10:00	Valašská Polanka - Halenkov
10:00	Vigantice - Halenkov
10:00
Halenkov - V. Karl. + Karol. „A“
11:45
Dolní Bečva - Halenkov

Halenkov - Valašská Senice - 1 : 5
Lužná - Halenkov
Halenkov - Prlov
Halenkov - Študlov
Huslenky - Halenkov
Halenkov – Horní Lideč
Střelná - Halenkov

Josef Toman, předseda TJ Tatran Halenkov

Přijměte
pozvání na oslavY

40. výročí
otevření nové ZŠ v Halenkově
60. výročí
založení měšťanské školy
200. výročí
postavení první školní budovy

Program: Dny otevřených dveří v budově
Základní školy Halenkov
1. - 5. října od 10.00 do 16.00 hod.
Součástí dne otevřených dveří bude:
- prodej almanachu ke jmenovanému
výročí školy
- výstava Veroniky Plátkové - absolventky
ZŠ Halenkov
- dobročinná akce v rámci projektu „STONOŽKA”
- výstava fotografií a dochovaných
školních materiálů v prostorách školy s
možností nahlédnutí do školních kronik
-5-

5. října v 17.15 hod.
vystoupí žáci školy v sále Lidového domu
v Halenkově.
Ještě před začátkem vystoupení proběhne
udělení čestného občanství Obce Halenkova
bývalému řediteli školy panu Karlu Valovi.
Hostem večerního programu bude VUS
ONDRAŠ z Brna.
Všem děkujeme za účast a přejeme krásný
zážitek
Vstupné dobrovolné

Halenkovský zpravodaj

hasiči a turisté

I tak se dají letní prázdniny prožít...

Obecně se období prázdnin považuje za
„okurkovou sezonu“. Ta naše hasičská,
okurková vypadala asi takto: ostré výjezdy k událostem, jedno námětové cvičení,
účast na soutěži v požárním sportu, rozvoz vody v době sucha, údržba zbrojnice,
okolí a hasičské techniky a zejména –
„nekonečný seriál úředních jednání“.
Je tomu necelých 5 let, co obec
Halenkov obdržela od Armády ČR za
2,- Kč (slovy dvě koruny české) dvě
hasičská vozidla - Tatru 148 CAS 32
a Tatru 815 CAS 32. Bylo to veliké
slávy a dnes, dalo by se říct, že už pamětníci této události vzpomínají, jak
jsme obě „Casky“ přivítali do svých
řad. Vozový park JPO II SDH Halenkov
tehdy tvořily obě uvedená vozidla
a k tomu Avie 30 DA 12. Je tomu necelých 5 let a jsme, co se naší hasičské
techniky týče, na prahu velikých změn.
Seriál úředních jednání jsme zahájili
už počátkem roku 2007. Snažíme se být
dobrými hospodáři. Proto jsme pro
představitele obce, obecní zastupitelstvo zpracovali dokument, ve kterém
jsme představili a dali k posouzení nový
záměr s provozem hasičské techniky
JPO II SDH Halenkov. Proč v roce
2007, po 5-ti letech spokojeného, hrdého užívání uvedené techniky? Převod
vozidel od armády byl totiž smluvně
vázán tak, že po celou tuto dobu s nimi
obec Halenkov nemohla volně dispono-

vat, nýbrž jen řádně užívat. K uvedenému záměru.
Hlavními myšlenkami bylo:
- renovace nástavby Tatry 148 CAS 32.
- redukce počtu vozidel užívaných jednotkou pouze na dvě
- směna vozidla Tatra 815 CAS 32 za
novější, pro obec ne tak provozně
nákladné a pro hasiče stran užitných
vlastností kvalitnější vozidlo Liaz
100 CAS 25.

Podtrženo, sečteno – snížení provozních nákladů za současného zvýšení
akceschopnosti jednotky. Že jednání
(jak na úrovni obce Halenkov, Zlínského
kraje, tak se soukromými subjekty) byla
a jsou intenzivní a přes prázdniny nabraly na spádu, nemusíme popisovat.
Pro občana Halenkova jen ve zkratce:
Díky vyjednané dotaci Zlínského kraje ve výši 100.000,-Kč a za přispění
obecního rozpočtu obce Halenkov (kolonka požární ochrana) ve výši
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50.000,- Kč se podařilo realizovat opravu nástavby (zkorodované plechy, úprava armatur) vozidla Tatra 148 CAS 32,
včetně nového laku. Zakázku provedla
firma Knězek Palkovice.
Po mnoha jednáních s různými zájemci se podařilo za konečnou částku
85.000,-Kč odprodat vozidlo Avia 30
DA 12. Novým majitelem je obec
Vysoké Studnice (okr. Jihlava), potažmo její dobrovolní hasiči.
Do závěrečné fáze se dostává záležitost směny vozidla Tatra 815 CAS 32.
Tu však zatím nemůžeme být detailnější. Smluvní dokumenty o prodeji tohoto
vozidla a následné koupě repasovaného
vozidla Liaz 100 CAS 25 nejsou ještě
podepsány oprávněnými osobami. Pro
zvídavé asi tolik, že celá akce proběhne
pod hlavičkou firmy Zekacz Slavičín.
Závěrem chceme všechny občany
ujistit, že celý záměr s technikou byl
jednomyslně schválen na jednání obecního zastupitelstva obce Halenkov dne
25.7.2007 a že všechny záležitosti s ním
spojené probíhají transparentně a pod
dohledem orgánů obce Halenkov. Všem
zainteresovaným a zejména představitelům obce vyjadřujeme hluboké poděkování. Vážíme si pochopení a vstřícnosti,
které pro tento záměr projevili.
Za SDH Halenkov starosta
JANOTA Petr

KČT uspořádal ve dnech 15. – 22.7.
zájezd do italských Dolomitů, oblasti Brenty

Zájem byl mimořádný, takže kromě
plného autobusu jeli někteří účastníci
i autem. Po příjezdu do městečka
Mezzana a ubytování se v komplexu
Marilleva 900 jsme udělali prohlídku
městečka a blízkého okolí.
Druhý den nás čekal výstup na 3645m
vysoký Vioz. Lanovkou jsme se nechali
vyvést do výšky 2300m.n.m. a pak už
po svých, 1350 výškových metrů až na
zasněžený vrchol Vioz.
Odměnou za namáhavý výstup nám
byly nádherné výhledy do širokého okolí. Jako na dlani jsme měli masív Brenty,
i Presanelly a ostatních vrcholků.
Další den jsme ze známého lyžařského střediska Madonna di Campiglio
vyjeli lanovkou do sedla Groste, kde
jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna
skupina absolvovala ferratu „Sentiero
Gustavo Vidi“, a druhá, méně početná
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turisté

skupina se vydala na dvoudenní přechod okolo masívu Brenta. Nejdříve
ferratou „Sentiero Alfredo Benini“ úbočím Cima del Groste, Cima Falkner
a Cima Sella exponovaným sestupem
do sedla Tuckett. Odtud sestup ledovcem k začátku další ferraty, „Sentiero
Sossat“, kterou jsme se přes několik
těžších míst zajištěných žebříky, - některé až 15 m - dlouhé, unaveni ale
spokojeni dostali až k chatě Alimonta,
kde jsme po večeři a troše vína přenocovali. Ráno jsme si vyšli po ledovci do
sedla d´Armi, a sestoupili přes chatu
Brentei a Casinei, k nádherným vodopádům Alte a chatě Vallesinella, a zpět
do Madonny di Campiglio.
Další den jsme pojali jako odpočinkový, a zvolili trasu malebným údolím
del Monte k jezeru „lago Pian Palů“. Po
návratu na ubytovnu jsme se večer zúčastnili v Mezzaně tradičních místních
slavností, plných místních specialit, vína, hudby a veselí.
Poslední den nás čekal výstup na
2179m vysoké Mt. Vigo, s krásnými
výhledy na všechny námi dříve navštívená místa. A pak již jen balení a dlouhá cesta přes noc domů.
Podle slov účastníků se všem v této
oblasti velmi líbilo, k čemuž jistě přispělo i nádherné počasí, a rádi by se
tam ještě vrátili.
Ti kdož mají zájem o více informací
nejen z této akce ale i jiných aktivit
členů KČT Halenkov, jsou srdečně zváni na tradiční promítání v listopadu
v Lidovém domě.
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SVOZ ODPADU - 2. pololetí 2007 - HALENKOV
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD
ČERNÁ (ŠEDÁ) BARVA

SKLO – ZELENÁ BARVA - barevné sklo
BÍLÁ BARVA - bílé sklo

porcelán, smetí, popel, starý textil, použité hygienické
potřeby, mastné papíry, staré pryže, drátěné sklo, staré
kousky koberce, rohože, apod.
1 x za 14 dní - SUDÝ TÝDEN - PÁTEK

prázdné sklenice od zeleniny, kompotů, láhve od nápojů,
ovocných šťáv, lihovin, oleje, octu, rozbité okenní sklo (bez
drátěného výpletu), průmyslové sklo, skleničky a skleněné
střepy   
3.8.  9.11.

TŘÍDĚNÝ ODPAD:
PAPÍR – MODRÁ BARVA

OBALOVÉ KOVY – PLECHOVKY
BÍLÁ BARVA

noviny, časopisy, kartony, balící papír, papírové obaly od
potravin nebo jiných předmětů, počítačový papír, papírové
ubrousky, pytle, lepenky, katalogy, spisy
17.8.  21.9.  23.11.

NÁPOJOVÉ KARTONY
ORANŽOVÁ BARVA

nápojové kartony od džusů, mléčných výrobků, vín apod.
17.8.  21.9.  23.11.

PLASTY – ŽLUTÁ BARVA

čisté a vymyté: plastové obaly od potravin a nápojů (PET
láhve), plastové sáčky a obaly od průmyslového zboží,
pěnový polystyren, obaly a láhve z umělých hmot, fólie,
přepravky, výrobky z plastů
20.7.  31.8.  19.10.  7.12.

MOBILNÍ SBĚRNA
- svoz v místě velkoobjemového odpadu
prázdné, čisté plechovky   
20.10.

NEBEZPEČNÝ ODPAD,
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

MOBILNÍ SBĚRNA
autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky,
vyřazené léky, zářivky, jeté oleje, odpadní ředidla, zatvrzelé
barvy, kovové, skleněné a plastové nádoby se zbytkovým
obsahem škodlivin, textil znečištěný, olejové filtry,
plechovky od barev, staré lepidla, pryskyřice, zbytky
prostředků na ochranu rostlin a stromů, pneumatiky, duše
atd.
20.10.

Zpravodaj vydává Knihovna se souhlasem Obecního úřadu Halenkov a za spolupráce přispěvovatelů. Všem děkujeme. Neprošlo jazykovou úpravou.
Cena: zdarma. Sazba a zlom Mikeš Josef, tisk Grafia Nova - Rožnov p. R. Příspěvky přijímá knihovna tel.: 608 060 060 nebo na e-mail: knihovnicazhalenkova@centrum.cz

