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Likvidace komunálního a tříděného odpadu
V letošním roce nám končí smlouva na svoz a likvidaci odpadů se společností AVE. Obec je povinna
vypsat výběrové řízení na nového dodavatele. Nyní připravujeme podklady pro výběrové řízení. Při
výběru nového dotavatele bude důležitá především cena. V současné době obec doplácí ze svého
rozpočtu cca 300 000,- Kč za likvidaci a svoz odpadů. Na jaře by mělo být jasno, jaká společnost tyto
služby bude zajišťovat.
Při této příležitosti budeme přidávat do obce kontejnery na tříděný odpad, s tím už počítáme ve
výběrovém řízení.

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, KTERÉ PŘIDÁME:
KUNRATICE - 1x SKLO, 1x PLASTY, 1x NÁPOJOVÝ KARTON,
1x KOVY
LIPNICE - 1x SKLO
STUDENÝ - 1x NÁPOJOVÝ KARTON
Na jaře se také opraví stanoviště určená k třídění odpadu. V
Kunraticích pravděpodobně kontejnery zůstanou na místě,
kam jsme je přestěhovali od budovy bývalého obchodu.
Na tomto místě se zatrubní příkop u komunikace, zpevní
plocha pod kontejnery a celý prostor se oplotí.

Výběr záloh za vodné provede p. Andrea Nechybová
ve dnech 18.2 a 19.2. 2017.
Dne 6.2. 2017 od 18:30 hod. proběhne v Pohostinství u Pavla schůzka

kulturního výboru. Na
programu bude plán kulturních akcí na rok 2017. Přijďte podpořit kulturní dění v naší obci svými
náměty.

Základní informace občanům
pro správné třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty
ANO Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner na papír
ANO Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z
lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s
kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na
papír, ale do popelnice.

Zelený kontejner na sklo
ANO Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
NE Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Proč třídit nápojový karton
Podobně jako velké množství odpadu, který končí na skládkách a ve spalovnách i nápojové kartony
obsahují cenné suroviny, které lze znovu velmi dobře využít. U kartonů to platí dvojnásob. Lze ho
totiž využít dvěma rozdílnými způsoby a to v papírnách a na výrobu stavebního materiálu. V našich
obchodech se vyskytují dva typy těchto kartonů a to tzv. aseptické (UHT) určené pro trvanlivé
výrobky a neaseptické pro pasterizované výrobky. Oba typy se liší počtem a složením jednotlivých
vrstev. Neaseptické se skládají ze tří vrstev polyethylenu a jedné vrstvy vysoce kvalitního, papírnami
velmi žádaného, bezdřevého kartonu. Aseptické jsou zákonitě složitější, kromě čtyř vrstev
polyethylenu a bezdřevého kartonu obsahují ještě hliník, který chrání obsah proti pronikání světla.
Papír plní nosnou funkci a polyprophylen se používá především díky své nepropustnosti pro vodu a
mikroorganismy.

Sběrné kontejnery na textil

Jsou určeny k druhotnému využití textilních materiálů. Suroviny získané z nich jsou poskytnuty z
části charitativním organizacím a z části jsou předány k následné recyklaci.

Dne 20. ledna uplynulo sedm let, kdy nás navždy opustila paní

Věra Čápová
S láskou vzpomínají synové Josef a Miroslav.

********************************
V měsíci únoru oslaví své jmeniny:

Jarmila, Veronika, Jiřina, Oldřich,
Lenka, Petr, Matěj
Životní jubileum oslaví:

Kolesnikov Ivan
Liščák Milan
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

********************************
Masopustní období …
Masopust, je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale
přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě,
kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl
pohyblivým svátkem i masopust.
Masopust (na Moravě fašank nebo fašinek) je
tedy doba od Tří králů do Popeleční středy,
která letos připadá na 1. března 2017.
Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou
poslední
dny
masopustu,
spojené
s
radovánkami a hodováním. Je to tradice,
spojená s průvody maskovaných lidí, byla
jakýmsi
klínem
mezi
Vánocemi
a
Velikonocemi.
O masopustních radovánkách se u nás
dochovaly písemné zprávy již ze 13. století.
Naši dávní předkové si na bujaré masopustní
veselí velmi potrpěli, což bývalo mnohdy
církvi trnem v oku. Tehdy ovšem býval
masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší nežli dnes. Každý se snažil si užít masopustních
kratochvílí, jak nejlépe uměl. Veselil se bohatý i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš. Každý jedl
masopustní šišky a koblížky, vesele popíjel, zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců. Vždyť i čeští
králové v tu dobu strojili nákladné masopustní kvasy, na kterých hodovali se všemi pozvanými.

Tučný čtvrtek
O tučném čtvrtku bývala k obědu vepřová pečeně se zelím a knedlíky. Také se nemělo hledět na
nějaký ten džbán piva. Na tučný čtvrtek si každý měl dopřát tolik piva a mastného jídla, co snesl.
Pátek a sobota utekla jako sen a už tady byla tak dlouho očekávaná masopustní neděle.
Masopustní neděle
Masopustní neděli se také říkalo neděle taneční. Hned po obědě vyhrávali hudebníci na návsi a zvali
tak k muzice do hospody. Hned jak dohráli, tak se začaly otevírat vrata statků a dveře chalup a muži i
ženy mířili k hospodě, kde už na ně čekali muzikanti se svými nástroji. Pivo teklo proudem, z bot
tanečních páru se jen kouřilo a veselého křiku neubývalo ani v časných ranních hodinách.
Masopustní pondělí
Druhý den, na masopustní pondělí, se pokračovalo v tanci. To byl tzv. "mužovský bál". Na takovou
zábavu neměla svobodná chasa přístup a musela se spokojit s přihlížením. V kole bylo vidět jen samé
ženáče a vdané. Hudebníci pilně vyhrávali, protože furiantští sedláci na nějakou tu zlatku, nehleděli.
Masopustní úterý
Masopustní úterek, býval svátečním dnem. Byl to také tolik očekávaný den maškar, již bylo všude
plno. V průvodu maškar bývaly figury nejrůznějšího druhu. Čím byla maska pitvornější, tím budila
větší pozornost. Zúčastňovali se ho různé masky a ať už šlo o četníky, žebráky, cikány nebo jiné
maškary, hlavní postavou byl většinou šašek. Jeho oděv byl zdobený barevnými papírky, na hlavě
měl špičatou šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na odhánění nemaskovaných.
Jinak tomu bylo v Hroznětíně, kde byl ústřední postavou průvodu medvědář s medvědem.
U každého stavení hudba zahrála dva až tři kousky. Maškary byly většinou odměňovány koblihami,
vejci, uzeným masem, ale i obilím a penězi.
Masopust byl zakončen tradičním "pochováním basy", které symbolizovalo na 40 dní konec
tanečních a hudebních veselic.
Za Spolek Pod Studencem připravila Jitka Tůmová
Zdroj: České tradice

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc únor
Ordinační hodiny od 8:00 – 11:00 hod.
4. – 5. 2.2017

MDDr. Barcal Pavel

11. – 12.2.2017

MDDr. Klevetová
Magdalena
MUDr. Křemen Adolf

18. – 19.2.2017
25. – 26.2.2017

MUDr. Plyuschakov
Oleksandr

J.Š.Baara 692/26
Děčín V
J.Š.Baara 692/26
Děčín V
Teplická 270
Jílové
Myslbekova 404/2
Děčín I

412 507 588
412 507 588
412 550 343
412 519 622
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