Sdělení občanům
1. Mobilní svoz nebezpečného odpadu – stanoviště sběrný dvůr (Husova ul.)
v sobotu 3.11.2018 od 9.30 do 10.15 hod.
V sobotu 3.11.2018 proběhne v obci mobilní svoz nebezpečného odpadu prostřednictvím
svozové společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Na určeném stanovišti mohou občané bezplatně předat pracovníkům svozové firmy a
sběrného dvora následující nebezpečný odpad:
 motorové oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky,
žárovky a pneumatiky bez disků
Pro občany, kteří budou v sobotu mimo Zeleneč, bude možné nebezpečný odpad odložit ve
sběrném dvoře již během pátku 2.11.2018 od 13.00 do 18.00 hod.
Při akci je možné donést fritovací olej v PET lahvích, které zůstanou ve sběrném dvoře.
2. Upozornění
K zajištění bezporuchového provozu kanalizace, čerpací stanice a čistírny odpadních vod je
nutné, aby to, co do kanalizace nepatří, nebylo do ní vypouštěno. Jedná se o:
- biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů
- tuky – fritovací oleje
- veškeré hygienické potřeby – dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické
potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní ubrousky
- chemikálie a další nebezpečné látky
- léky
Tyto materiály způsobují ucpávání kanalizačního potrubí, poruchy čerpadel a míchadel,
snižování účinnosti ČOV, snižování kvality vyčištěné odpadní vody, nadměrnou tvorbu kalu.
Všechny uvedené materiály, které do kanalizace nepatří, lze v rámci systému odpadového
hospodářství obce zlikvidovat.
3. Myslivecká zábava
Myslivecké sdružení Zeleneč si vás dovoluje pozvat na Mysliveckou zábavu konanou dne
10.11.2018 od 20.00 hod. v restauraci Zeland. Vstupné je 200 Kč. Poslední předprodej se
koná v pátek 26.10.2018 v restauraci Zeland od 18 do 20 hod.
4. Plánovaná akce pro zelenečské seniory
Adventní setkání zelenečských seniorů se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 15.00
hodin ve výdejně ZŠ Zeleneč. Tato akce bude připomenuta začátkem prosince plakátky
vyvěšenými na veřejných místech v obci.
5. Poděkování starosty – oslavy 100 let republiky
Průběh oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu mě dojal. Ten den
jsem si opravdu užil a věřím, že i vy, kteří jste přišli. Byly to krásné a důstojné oslavy.
Výsledek skvělý. Kdo se o něj zasloužil? Kdo celý program připravil? Byli to nadšenci pro
věc, kteří věnovali svůj um, nápady, energii, čas a práci k tomu, aby se výsledek jejich snahy
vydařil. Kdybych chtěl vyjmenovat všechny, bylo by to dlouhý seznam. Proto touto cestou
vyjadřuji své hluboké díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci oslav.
Poděkování obce si zaslouží.
V Zelenči 25.10.2018

Ing. Michael Husinec, starosta

