Bílenecký občasník č. 10/2022

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuálním děním v naší obci a jejích
částech. Dětem přeji pěkné prázdniny, ostatním příjemnou dovolenou a
letní dny.
starostka
1. ODPADY
KOVY – v poslední době jsme se setkali s problémy, kdy nám svozová firma
neodvezla plné kontejnery na kovy a to z důvodu, kdy v kontejnerech byl
nevhodný odpad, který by mohl poškodit lis svozového automobilu.
Do červených kontejnerů patří:
✓ nápojové plechovky;
✓ plechovky a konzervy od potravin;
✓ ostatní kovové odpady z domácnosti – hrnce, příbory, cedníky.
Do červených kontejnerů nepatří:
✓ silnostěnné trubky - železné;
✓ velkoobjemový kovový odpad, který se nevejde do sběrných nádob;
✓ znečištěné obaly od potravin a nebezpečnými látkami;
✓ elektroodpad.
Budete-li chtít odložit kovový odpad nevhodný do kontejnerů, zavolejte
prosím tel. č. 775 760 669.
TEXTIL – za obecním úřadem je opět umístěn kontejner na použité oděvy,
obuv, textil. Použité oděvy prosím vhazujte zabalené (např. v igelitové
tašce či pytli). Do těchto kontejnerů přibyly navíc dva zabudované Penguin
Boxy, které dle poskytovatele slouží k adresnímu třízení a také k odesílání
a přijímání zásilek. Pro jejich případné využití si zájemci stáhnou aplikaci na
Google Play nebo App Store.
BIOODPAD – v rámci Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko budeme
opět řešit dotaci na sběrné nádoby na bioodpad a to konkrétně domovní

kompostéry i domovní hnědé nádoby na bioodpad (popelnice s kolečky),
které by byly zájemcům zdarma zapůjčeny. V případě zájmu o nádoby se
prosím nahlaste prostřednictvím e-mailu (podatelna@bilence.cz),
telefonicky na č. 776 781 681 či osobně na obecním úřadě do 20. července
2022.
2. OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU
V pondělí 4. července 2022 jsou z důvodu čerpání dovolené zrušeny úřední
hodiny.
3. UZAVŘENÍ HOSTINCE V BÍLENCÍCH
Ve dnech 2. a 5. července 2022 je hostinec v Bílencích uzavřený z důvodu
čerpání dovolené.

