Zlepšujeme životní prostředí v naší obci
Svoz komunálního odpadu – změna společnosti
Od 1. ledna 2017 bude svoz popelnic zajišťovat firma Rumpold, svozovým dnem bude pondělí.
Harmonogram svozu je dostupný na webových stránkách obce www.dalekedusniky.cz (záložka Aktuálně).
První svoz se uskuteční v pondělí 2. ledna 2017. Prodej známek na obecním úřadě ve dnech 27.12.2016 (1718hod.), a 2.1., 9.1., 16.1., 23.1.2017 (18-19hod.).

Informace o možnosti využít kotlíkovou dotaci i v roce 2017
V roce 2017 bude pokračovat podpora Středočeského kraje na výměnu stávajících kotlů na tuhá paliva. Bude
možné požádat o dotaci ve výši až 85 % z celkových nákladů, například z investice 100tis. Kč lze od kraje
obdržet částku 85tis. Kč. Využijte této jedinečné možnosti.
Připojujeme vyjádření majitelky, která změnu v uplynulém roce realizovala: „V říjnu jsem zapálila kotel, od té
doby nepřetržitě hoří, jen jednou za cca 3 dny chodím dosypat do zásobníku uhlí a vysypat nádobu s popelem,
navíc téměř vůbec nekouří komín, což si chválí i sousedé. A samozřejmě protopím méně“.

Kam s bioodpadem ? ZD Nečín má kompostárnu v Drhovech
Co s posekanou trávou, větvemi a dalším biologickým odpadem? Malou část můžeme dát do kompostéru,
který obdržela každá domácnost v roce 2015. Objemnější odpad bychom neměli ukládat na hromádkách
v okolí obcí, ale odvézt na místo, kam skutečně patří.
Ve 2 km vzdálené obci Drhovy je v areálu Zemědělského družstva u polního mlatu otevřena kompostárna,
kterou je možné ZDARMA využívat a dovézt sem oddělené druhy, jako je posekaná tráva, ořezané větve a
další biologicky rozložitelný odpad. Provozní doba je v pracovních dnech 8:00 až 14:00hod., tel. 737 453 133
p.Skopec.

Křížovka

NOVÁ DOBA aneb Jak začít s využíváním čistírny odpadních vod
V Dalekých Dušníkách a Druhlicích dochází v oblasti nakládání s odpadními vodami k zásadní změně.
Od prosince 2016 je ve zkušební provozu čistírna odpadních vod. Aby nám co nejlépe a co nejdéle
sloužila, je třeba, abychom všichni přistupovali k jejímu využívání velmi odpovědně. Zde uvádíme
několik pravidel pro využívání kanalizace a ČOV:

Napojení na kanalizaci
Napojení na kanalizaci je možné pouze řádně povolenou a postavenou přípojkou. Dříve používané
žumpy musí být zrušeny nebo využity k jinému účelu. V žádném případě nelze do kanalizace
vypouštět přepad z žumpy nebo domovní ČOV. Obsah žumpy nesmí být vyčerpán do kanalizace, ale
vyvezen fekálním vozem. Kanalizace v obci neslouží k odvádění srážkových vod, a proto není možno
do přípojky odvádět vodu ze střech, dvorků apod.

Co do kanalizace nepatří?
ČOV v obci je biologická, odpadní vody jsou zde čištěny pomocí mikroorganismů a je tedy třeba jim
vytvořit příznivé prostředí. Proto je zakázáno vypouštět následující látky a předměty:
1.
Nebezpečné látky – jedná se v podstatě o jakékoli chemikálie, zejména ropné látky, vyjeté
oleje, kyseliny, louhy, jedy, barviva, stavební hmoty, hnojiva, velké množství dezinfekce, léky apod. =
tyto odpady se předávají firmám oprávněným k jejich likvidaci.
2.
Obsah žumpy, septiku, kaly, hnůj, močůvka – zásadně nevypouštět do kanalizace, došlo by
k likvidaci bakterií zajišťující rozklad a zastavení čistícího procesu = vyvezení zajistěte fekálním
vozem.
3.
Kuchyňské odpady – zbytky jídel, oleje na fritování a smažení. Je zakázáno používat drtiče
kuchyňských odpadů = zbytky oleje shromažďovat v nádobě a tu předat firmě oprávněné k jejich
likvidaci. Zbytky jídel odkládat do kompostéru.
4.
Pevné předměty – hadry, utěrky, oblečení, dětské pleny, hygienické potřeby, obvazy, vata,
hygienické ubrousky apod. Vhazování těchto předmětů způsobuje ucpání kanalizace nebo čerpadel =
tyto předměty patří do popelnice.
Pokud máte pochybnost, zda látku, kterou máte doma, můžete vypouštět do kanalizace, neváhejte se
zeptat. Poškození ČOV toxickou látkou je událost, která se povinně hlásí řadě úřadů (ČIŽP, HZS,
Povodí Vltavy apod.) a její napravení je značně finančně náročné. Viník může být navíc potrestán dle
zákona.

A na ZÁVĚR – je třeba si uvědomit, že životní prostředí tu není jenom pro nás, ale
i pro generace budoucí. I my vzpomínáme na naše předky - co se jim povedlo, co
nám tu dobrého a hezkého zanechali.

