Mobilní svoz
nebezpečného odpadu
V termínu od 10. do 11. dubna se v Litomyšli a integrovaných obcích uskuteční mobilní svoz nebezpečného
odpadu. Odebírány budou akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry,
barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácností,
vyřazené léky, znečištěné textilie, železné nebo plastové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky,
televizory, rádia, zářivky nebo pneumatiky.
Harmonogram svozu:
středa 10. 4.:
15.00-15.15 Nedošín
15.25-15.40 Kornice
16.00-16.15 Pazucha (Keralit)
16.20-16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45-17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
čtvrtek 11. 4.:
15.00-15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20-15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45-16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05-16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25-16.40 Litomyšl-Lány (Hášova pila)
-red-

Jarní svozové akce biologického odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 12. dubna do 26. dubna na základě osobní
a písemné objednávky občanů města pouze odvoz
nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad
ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být
i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v
předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace
zcela zdarma. Pokud objednatel nezajistí, aby se
na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně
nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku
Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou
Josef Čejka, Emil Vávra, Michal Konečný, Jana Vybíralová, Lenka Hladíková (všichni tel. 461 614 797).
Občané, kterým tento systém nebude vyhovovat,
mohou k odložení biologického odpadu využít také

služeb sběrného dvora v ulici Mařákova vedle areálu
Městských služeb Litomyšl s.r.o. Jeho provozní doba:
od
do(zim. čas) do(letní čas)
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15.00
15.00
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čtvrtek
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12.00
V prostoru sběrného dvora mohou občané města
odkládat také výše zmíněné ostatní složky komunálního odpadu (nebezpečný odpad, elektrozařízení a velkoobjemový odpad). Dále je možno využít mobilních
svozů, jejichž termín provedení je popsán v samostatném článku tohoto zpravodaje Lilie. V případě většího
množství velkoobjemového odpadu je nutno jeho
odložení předem domluvit s pracovníkem firmy LIKO
Svitavy a.s. na tel. 605 246 545.
Lenka Hladíková, Městské služby Litomyšl s.r.o.

Oprava údajů
v harmonogramu svozu
V textu článku „Harmonogram svozu komunálního
odpadu v Litomyšli" v březnovém vydání Lilie se
vyskytla chyba. Pro svoz ve středu v sudém týdnu není
v přehledu uvedena ulice 17. listopadu. Správně mělo
být zveřejněno: Sudý týden – středa – T. G. Masaryka,
9. května, 17. listopadu, Dukelská, U Školek, Mařákova, Z. Kopala, J. E. Purkyně, Na Řetízku, Fučíkova, Bří
Šťastných. Omlouváme se za chybu, která se vyskytla
-redjiž v podkladech pro uvedený článek.

Jak se dobře postarat o nemovitou památku
Jak se dobře postarat o nemovitou památku je téma 4.
kulatého stolu projektu ARS REGIO CIVITAS, který se
uskuteční v pondělí 15. dubna 2013 v Evropském školicím centru od 18 do 21 hodin.
Jste vlastníkem památky nebo o její koupi uvažujete?
Zajímá vás problematika péče o historické stavby?
Na otázky, jaké jsou největší problémy péče o památky
a co památky svým majitelům přináší, odpoví osobnosti, které zasednou ke kulatému stolu: mezi jinými sta-

rosta Kutné Hory Ivo Šanc, památkář Václav Paukrt,
technický poradce Pavel Šťastný či zástupce společnosti zabývající se obnovou a restaurováním Petr
Justa. Moderátorem diskuse bude historik umění
a vysokoškolský pedagog Marek Perůtka.
Vstup zdarma díky podpoře z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.
Martina Hucková, fakulta restaurování

STOP OBEZITĚ!
STOB – KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY,
kde správnou kombinací nácviku stravovacích
návyků a vhodnou pohybovou aktivitou
začnete hubnout a dozvíte se,
jak si váhové úbytky udržet.
Délka kurzu jsou 3 měsíce, začátek vždy v září,
lednu a březnu (dubnu).
Podrobné informace získáte:
Mgr. Irena Rensová tel. 723 409 379
e-mail: Irena.Rensova@seznam.cz
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