Informace z Obecního úřadu
1.3.2018
* Pozvání z Borku - 8. pohodový den pro ženy se koná již tuto sobotu 3.3. od 9 do 15 hod.
v Restauraci na Borku. Těší se na vás kadeřnice Katka a Zuzana Moravcová, Daniela
Wiesnerová, numeroložka, kosmetička, doktorka, pořídit si bude možné tetování, líčení a
poradenství, šité dekorace, masáže a parafínové zábaly, smaltované šperky, připraven bude
kreativní workshop pro tvořivé, dobroty s receptem, sekáč, blešák … vstupné 100,- Kč. Škoda
nevyužít 
* Sdružení „Ovčáry pro všechny“ si vás dovoluje pozvat na Dětský karneval – v neděli 4.3.
od 14:00 v sále Hospody na hřišti v Ovčárech. Pro děti je připravené odpoledne plné zábavy,
her a písniček. Vstupné dobrovolné.
* Drůbež Červený Hrádek oznamuje, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra
(hnědá), Dominant (černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý), dále slepičky Green Schell, typu
Arakauna. Stáří 15 – 20 týdnů. Cena 159,- - 195,- Kč/ks. Slepičky jsou vlastního chovu,
odchované na hluboké podestýlce. Prodej se uskuteční v úterý 6.3. v 17:25 u rybníka.
* Rodiny Eichlerova a Veselých touto cestou děkují všem sousedům, kteří se minulý týden
přišli naposledy rozloučit s panem Vladimírem, velmi si toho váží.
* Rodinné centrum Všetaty-Přívory srdečně zve na bazárek oblečení, hraček, sportovního
vybavení … který se bude konat v sobotu 17. 3. od 14:00 do 16:00 v Sokolovně ve Všetatech.
Zájemci o prodej se mohou registrovat nejpozději do 10.3. na email
rcvsetatyprivory@centrum.cz, cena za stůl je 50,- Kč (3x0,7m)
* Odpady, odpady, … donesly se také k vám informace o peticích a anketách s nesouhlasem
se spalovnou odpadů z domácností v EMĚ Mělník? Co s tím, tedy „kam s ním?“ Od roku 2024
začne platit plošný zákaz skládkování odpadků. Vše nelze vytřídit ani spálit ze 100%, něco
zbyde, a ten zbytek jinam než na skládku neuložíme. A abychom na skládky již neposílali
vytřiditelný či žárem zpracovatelný odpad (poskytuje teplo), tak se patřičně zvednou poplatky.
Násobně, hovoří se nejméně o dvojnásobku. Zásadně nejsem proti spalování odpadků, pokud
disponují takovou technologií, která nám nezhorší stav ovzduší. Dopad na ovzduší nám zatím
nikdo nevyčíslil. Dále co doprava, o kolik kamionů denně a na kterých silnicích stoupne
doprava? Nejen doprava do spalovny, ale také odvoz popela na skládku, svoz na překladiště a
na nákladová nádraží? Nejen průmysl a lokální topeniště, ale i doprava nám významně
zhoršuje stav ovzduší, které je zde druhé nejhorší v ČR. Myslím, že dokud nemáme dostatek
informací, nejsme schopni dělat závěry. Ale kdo je proti spalovně již z jakéhokoli důvodu,
vězte, že množství komunálního odpadu můžeme snížit, kromě spalování, usilovným tříděním
či předcházením jeho vzniku (vratné obaly, plátěné sáčky na pečivo místo denně nových
igelitových, kompostování, atd. atd.). A k tomu máme někteří ještě daleko. I tento týden jsem
viděla z popelnic čouhat plechovku od piva, PET od nápojů, kartony od mléka a také větve a
suchou trávu … 

