Sbor dobrovolných hasičů v Křižanově
zve
příznivce hasičského sportu a dobré zábavy
na

HASIČSKOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
a na

VEČERNÍ T ANEČNÍ ZÁBAVU
Obě akce se konají dne 28.8.2010

Předpokládaný časový program
14.30 hod

-15.00 hod -

registrace

15.00 hod -17.45 hod -

začátek, průběh SOUTĚŽE

17.45 hod -18.00 hod -

vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

18.00 hod -

začátek TANEČNÍ ZÁBAVY

??

-

Občerstvení
K nutnému dodržování pitného režimu je nachystán velký výběr nápojů-studených,
teplých, alko i nealko.
K ukonejšení kručejícího hladového bříška nabídneme vepřovou krkovičku a kuřecí
prsa připravené na lodně,či grilované párky.
K uspokojení mlsných jazýčků napečeme zákusky ,posloužíme i dalšími sladkými a
slanými dobrotami.

!

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Těšíme se na společné zážitky

!

Odpadků se můžete zbavit elegantně
Odpadů neustále přibývá. Existuje však možnost, jak se s nimi vypořádat a jejich množství
výrazně omezit.
Nejlepší je začít hned při nákupu…
zkuste vybírat výrobky, jejichž obaly se dají recyklovat,
vybírejte výrobky s takovým obalem, do kterého se dá koupit náhradní náplň – např.
tekuté mýdlo,
raději sáhněte po větším balení – ze tří malých půllitrových lahví je určitě více odpadu
než z jedné větší,
nepoužívejte igelitové nákupní tašky, mnohem lépe Vám poslouží taška textilní.
Pokud Vám právě nic jiného nezbývá, používejte igelitovou tašku doslova do roztrhání.
Věci se dají používat více než jednou…
svačina či oběd vám bude chutnat lépe ze svačinového boxu. V tašce se vám
nepomačká a nebudete zbytečně plýtvat igelitovými či papírovými pytlíky,
pijete v práci vodu či kávu z automatu? Pijte ji z vlastního hrnečku. Stačí jedna káva
denně a měsíčně ušetříte víc než 20 plastových kelímků,
nezapomínejte, že papír má vždy dvě strany. Popsat se mohou klidně obě a
spotřeba papíru bude poloviční,
tiskněte jen to nejnutnější. Zamyslete se nad každou vytištěnou stránkou, archivujte
elektronicky.
Kam s nimi, když doslouží?
vyhazujte papír do modrého, plasty do žlutého a sklo do zeleného kontejneru,
pokud máte zahrádku, svůj organický odpad kompostujte,
staré televizory, počítače, pračky – zkrátka elektroodpad - patří na sběrný dvůr nebo
zpět do obchodu,
přemýšlejte, jestli věc, kterou chcete vyhodit, přeci jenom ještě nemůžete Vy nebo
někdo jiný využít.
„Obecně nejhorší varianta je odhazovat odpadky na ulici nebo dokonce ve volné přírodě.
Správné není ani házení všech odpadků do jednoho pytle, nebo odpadkového koše.
Jednoznačně správné je třídit odpad a tím umožnit jeho recyklaci. Rok od roku je třídění
odpadů jednodušší. Stále stoupá počet lidí, pro které je třídění odpadů naprosto přirozené.
Tím se samozřejmě snižuje dopad činnosti člověka na životní prostředí,“řekl Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.
Jak si jednoduše poradit s odpady?
Raději volte vratný obal než obal na jedno použití. Raději volte kontejnery na tříděný odpad
než obyčejný odpadkový koš. Raději volte obyčejný odpadkový koš než odhazování odpadků
volně na ulici či v přírodě.
Další informace o třídění odpadů najdete na www.cistykraj.cz.

