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První věc, kterou bychom Vám chtěli sdělit, se týká odpadů.  

Pravidelně se stává, že kolem kontejnerů na tříděný odpad vzniká něco jako „skládka“. Tímto 
vás žádáme, abyste odpad, který se nevejde do kontejnerů, dávali 
k popelnicím alespoň v zavázaných plastových pytlích. Pokud je 
to ve vašich možnostech, byli bychom vám velmi vděční, 
kdybyste vyčkali, až budou kontejnery vyvezeny. 

Dále bychom vám chtěli připomenout kontejner od společnosti 
Fritex, do kterého můžete dávat olej od smažení apod. Olej musí 
být v uzavřené nádobě, aby se v kontejneru nevylil. Tato služba 
je zde nová a je bohužel zatím málo  
využívaná. 

A odpady potřetí: Do konce tohoto roku se uskuteční sběr 
kovového odpadu (tzv. železná neděle). Termín a místo sběru se 
dozvíte v SMS zprávách z Info kanálu Šafov a bude také vyvěšen na nástěnce u autobusové 
zastávky. 

 

       A ještě jednou odpad, tentokrát odpad z vašich zahrad. 

         Stalo se zvykem, že jste sváželi větve z jarního ořezu ovocných  
        stromů a jiný odpad ze zahrad každé jaro na hromadu u fotbalového 
    hřiště. Tato hromada se pak zapálila u příležitosti pálení  
     čarodějnic.  

          Bohužel byla tato hromada rok od roku větší a její zapálení u blízko 
         stojících stromů přestalo být bezpečné. 

    Navíc tato „hranice“ byla nevzhledná, a proto vás prosíme, abyste letos na 
jaře využili větve ze své zahrady k příležitosti jarního ohýnku buřťáčku. SDH Šafov přislíbili, že 
postaví čarodějnicím hranici důstojnou a bezpečnou jak pro lidi, tak pro blízké stromy. 

 

Na závěr bychom vás chtěli upozornit na akce, které nás do konce tohoto roku čekají. 

26. 10. - Halloweenská párty → zahájení v 15:00 h v KD 

Opět zde proběhne výstava terarijních zvířat. Majitelé za ukázku zvířat nic 
nechtějí, ale my bychom vás jejich jménem chtěli poprosit, zda byste mohli 
donést nějaké staré pečivo či přebytečnou mrkev z podzimní sklizně, nebo 
třeba balíček  dětských piškotů, klidně i živou myš, jako pamlsky pro 
vystavovaná zvířata. 

 

30. 11.  - Kateřinská zábava → zahájení ve 20:00 v kulturním domě 

Bude pro vás připravena skvělá muzika a bude co pít. ☺ 

 

1. 12. - Rozsvěcení vánočního stromu → zahájení cca 17:00 h na návsi 

Pod stromečkem zazpívají naši nejmenší (děti z mateřské školky). 
Předvánoční požehnání dá všem přítomným otec Milan. 
V průjezdu budovy mateřské školky bude jako již tradičně možno zakoupit překrásně zdobené 
perníky. 
Děti si budou moci něco pěkného vyrobit, opéct si špekáček a zahřát se čajem. Dospělí se budou 
moci zahřát svařákem a odnést si výrobky dětí z mateřské školky, které jim pomohou doma 
vytvořit tu pravou vánoční atmosféru. 

 

Tímto vám jménem obecního zastupitelstva přejeme krásný konec letošního roku. 


