Bílenecký občasník č. 7/2021
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuálním děním v naší obci a jejích
částech.
starostka
1. SBĚRNÁ MÍSTA TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V průběhu léta byly ve všech částech obce realizovány kontejnerová stání
pro místa na třídění odpad. V současné době ještě nejsou na místech
zcela kompletně umístěny všechny kontejnery. Na jednotlivých stání
budou umístěny některé z následujících kontejnerů na:
Plast – žlutý kontejner - včetně nápojových kartonů (krabice od džusů a
mléka), PET lahve prosím sešlapávejte či lisujte.
ANO: do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Papír – modrý kontejner, krabice prosím sešlapávejte!
ANO: hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky. Obálky s fóliovými
okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.
NE: do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice na komunální odpad.
Sklo – zelený kontejner – smíšené sklo (bílé i barevné),
ANO: do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo,

například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit!
NE: do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a
pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Drobné kovy – červený kontejner.
ANO: do červených kontejnerů na kovy patří drobnější kovový
odpad – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské
sponky a další drobné kovové odpady.
NE: Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří
plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných
látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více
materiálů, velké kovy – autodíly apod. V případě zájmu odložení
větších kovů nás prosím kontaktujte.
2. HOSTINEC V BÍLENCÍCH
Od začátku srpna je novým nájemcem hostince v Bílencích slečna Adéla
Rudovská z Bílenců. Hostinec je otevřen denně od 17:00 hodin a nabízí
kromě pití také drobné občerstvení (utopenci, nakládaný či grilovaný
hermelín apod.).
3. KROUŽEK DOVEDNÉ RUCE
Stejně jako v předchozích letech bude i tento rok probíhat na obecním
úřadě kroužek „Dovedné ruce“ pod vedením paní Radky Vinduškové.
Kroužek se koná 1 x za 14 dní, první setkání proběhne v úterý 07. 09. 2021
od 16:30 hod.na OÚ, kde se domluví konkrétní termín konání kroužku ve
školním roce 2021/22. Kroužek, v rámci kterého se děti seznamují s
výtvarnými technikami a vyrábějí různé dekorace (které si většinou
odnášejí domů) je prioritně určen pro děti školou povinné, mladší děti
mohou kroužek navštěvovat po dohodě s vedoucí zájmového útvaru za
doprovodu rodiče či staršího sourozence. Měsíční příspěvek na materiál je
50,- Kč. V rámci kroužku děti navštěvují v případě zájmu místní knihovnu.

4. WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Webové stránky obce na adrese www.bilence.cz budou procházet
obměnou, ke které nás vedou legislativní změny. Největší změnou bude
jiný design – stránky změní nejen svůj vzhled, ale nabídnou také jiné
možnosti. Buďte prosím trpěliví – jelikož nám nové webové stránky
„překlápí“ firma, může dojít k určitým nedopatřením, než vychytáme
všechny „mouchy“. Předem děkuji.
5. DOMÁCÍ MAZLÍČCI
V našem občasníku často upozorňuji majitele psů, aby po svých mazlíčcích
uklízeli exkrementy a mazlíčky si zajistili tak, aby po vesnici svévolně
nepobíhali. Tento apel přetrvává i nadále.
Nyní se však obracím i na majitele koček a kocourů, a to zejména
vzhledem ke stížnostem týkajících se jejich velmi častého množení.
Obec nezajišťuje péči o toulavé či nalezené kočky.
6. PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE OBCE
11. 09. 2021 Obecní dožínky Bílence – areál dětského hřiště v Bílencích od
15:00hod.
19. 09. 2021 Divadlo Královna Kapeska – náhradní termín za rok 2020 –
divadelní představení ze strany divadla zrušeno pro nízkou obsazenost.
Jednáme s divadlem o možných náhradních alternativách, o kterých
budeme informovat.
30. 09. 2021 Setkání pamětníků spojené se dnem otevřených dveří na
zámečku ve Škrli – od 17:00hod. Přijďte nahlédnout do prostor barokního
zámečku ve Škrli, který má velmi zajímavou a bohatou historii. Dobové
fotografie a materiály vítány.

