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Bu�me k sob� více ohleduplní 
a zvažujme, co chceme spálit na zahrad�. Zda  nebudeme obt�žovat sousedy nep�íjemným 
zápachem. Odpad, který jsme se nau�ili t�ídit ( hlavn� plastové PET láhve apod.) nás už ani 
nenapadne likvidovat spalováním, ale n�kte�í ješt� na zahrad� vypalují dráty, pneumatiky, starou 
trávu, bramborovou na� apod.. 
 Cht�la bych  všechny požádat,   zda nebude lepší odpad odnést do t�íd�ného odpadu,  uložit 
na kompost nebo dát do pytle a pak vhodit do n�kterého z kontejner�,  které jsou vždy p�istaveny na 
ja�e a  na podzim v obci k tomuto ú�elu. 
 K. Smolová – starostka 
 
Informace starostky: 

��v �ervenci byla provedena vým�na oken v MŠ a knihovn�,  celkové náklady 221.600,- K� 
z toho 110.000,- K� dotace od Karlovarského kraje 

��8. až 10.7.2009 byla uspo�ádána humanitární sbírka na pomoc postiženým povodní, chci 
pod�kovat všem ob�an�m, kte�í se do sbírky zapojili 

��v srpnu zakoupeny židle do knihovny 20 ks za 8.550,- K� 
��v srpnu zhotoveno záv�t�í p�ed vchodem do MŠ, celkové náklady 38.629,- K� z rozpo�tu 

obce 
��v srpnu v obci umíst�ny informa�ní panely na m��ení rychlosti, celkové náklady 112.407,- 

K� z rozpo�tu obce, bohužel inf. panel sm�rem od Be�ova z technických d�vod� nelze 
umístit blíž k za�átku obce 

��v srpnu zhotoven p�íst�ešek na víceú�elovém h�išti k ukládání technického za�ízení na úpravu 
h�išt�, celkové náklady 6.690,- K� 

��v srpu rekonstruován p�ed prodejnou Jednota p�echod pro chodce (ješt� není zcela dokon�en) 
��v Odolenovicích si svépomocí ob�ané rozší�ili d�tské h�išt� o velice p�kný koloto�  
��na obecní ú�ad byl po�ízen nový k�ovino�ez, jelikož starý již dosloužil 
��v zá�i prob�hla kontrola hasi�� Karlovarského kraje v kulturním dom� – bez závad 
 

 
Oznámení 

v sobotu 10. �íjna 2009 prob�hne sb�r nebezpe�ného odpadu 
náves Krásné Údolí: 09,00 - 09,50 hodin, náves Odolenovice: 10,00 - 10,20 hodin 

Jedná se o: 
rozpoušt�dla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje, barvy, zá�ivky, ledni�ky, televize, 
baterie a akumulátory, d�evo obsahující nebezpe�né látky, pneumatiky – maximální po�et 5 kus� !!! 
 

Tato služba je zdarma, neplatí pro podnikatele. 
Odb�r nebezpe�ného odpadu a pneumatik k likvidaci bude provád�n pouze místním ob�an�m po 
p�edložení Ob�anského pr�kazu !!!!!!!!!!! 

 
od 12.�íjna 2009 budou v obcích p�istaveny kontejnery na velkoobjemový odpad 

 
Kontejnery nep�epl�ujte – budou po vyvezení vráceny zp�t k dalšímu napln�ní. 
Nevhazujte do kontejner� nebezpe�ný odpad !!! 

K.Smolová - starostka 


