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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu 14. května 2022 od 10:45 do 10:55 na návsi „u školy“
Pozor změna!!! Při tomto sběru se již neodváží elektroodpad (televize, lednice, mrazáky, rádia,
mikrovlnky…)
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
- oleje a tuky
- absorpční činidla
- barvy lepidla a pryskyřice
- rozpouštědla
- kyseliny, zásady, pesticidy
- nepoužitá léčiva
- akumulátory, baterie, články a zářivky
POZOR ! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství
odpovídající provozu běžné domácnosti !!!
NEBUDE PŘIJÍMÁNO NÁSLEDUJÍCÍ :
- Elektro ( televize, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky....)
- Stavební odpad včetně eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí
-Nebezpečné
odpady vznikající při podnikatelské činnosti.
NOVĚ
!!!!! Odpady budou předány osobně občany na označených stanovištích přímo pracovníkům
zajišťujícím sběr! Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní
sběrny!!!
V tomto sběru se ne odvážejí PNEU !!!!!

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V sobotu 20. května 2022 od 10:00 do 16:00 na návsi „u školy“
bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Žádáme občany, aby nevozili nebezpečný
odpad (televize, počítače, barvy, chemikálie…), železný šrot a stavební suť.
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ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Kontakty: 724 181 298, ou@ktova.cz

Termín konání: sobota 14. května 2022
Jsou sjednáni kominíci pro celou obec. V případě jakýchkoliv komplikací s čištěním je samozřejmě
cena individuální. Obdržíte zprávu o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty, která slouží
zároveň jako doklad pro pojišťovnu.
Službu bude zajišťovat: Šťastný kominík – Jan Šťastný, Doubravice 1, 511 01 Hrubá Skála

SBĚR ELEKTROODPADU
Elektroodpad můžete odevzdávat pravidelně v GWS v Rovensku pod Troskami. Je to
v místě bývalé mlékárny v Rovensku pod Troskami. Pracovníci firmy převezmou každý
den od 8:00 do 14:00 jakýkoliv elektroodpad. Důležité je uvést, že odpad pochází z obce
Ktová.
Vše bezplatně.
Bude vybíráno:
 velké elektrospotřebiče - lednice, mrazáky, pračky, myčky, elektrické sekačky…
 malé elektrospotřebiče – elektrické nářadí, fény, kávovary, mikrovlnky, vysavače, PC…
 baterie – i autobaterie
 zářivky, výbojky
Vše pouze kompletní !!!

PODĚKOVÁNÍ ZA HOJNOU ÚČAST NA ČARODĚJNICÍCH
V sobotu 30. dubna se konali na hřišti u hasičárny čarodějnice. Po dvou leté
pauze zase jako pokračování tradiční akce.
Díky všem, kteří svou přítomností podpořili a ocenili úsilí pořadatelů
SDH Ktová a vzhledem k tomu, že Vás přišlo opravdu hodně, byla akce velmi
povedená. I počasí se na nás
.
Děkujeme
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