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Naši jubilanti v měsíci dubnu
pan Odcházel Lubomír
paní Volná Edita
pan Pavlů Dušan
pan Novotný Roman
paní Zemánková Aneta
slečna Prskavcová Pavla
pan Drobný Jiří
slečna Nedvídková Miluše
slečna Urbánková Amálie

65 let
55 let
45 let
45 let
35 let
35 let
30 let
20 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Sčítání lidu
Od března do začátku května je možné vyplnit sčítací formulář elektronicky. Pokud si
nevíte rady, po telefonické domluvě na tel: 605 881 451 nebo 482 720 070 Vám
pomůžeme (je nutné znát m² obytné plochy, stačí odhad).
Připomínáme, kdo jste nezaplatili za odstranění komunálního odpadu
Platba za odvoz popelnic měla být uhrazena do 31. 3. 2021 (první pololetí) a
za 2. pololetí do 31. 10. 2021. Lze také zaplatit celý rok najednou. Uvítali bychom
placení bezhotovostním převodem na náš účet č. 108757902/0300 současně i
s popl. za psa (sazby viz. níže), v.s. = číslo popisné

velikost
nádoby
60
60
80
80
110, 120
110, 120
110, 120

l
l
l
l
l
l
l

četnost
odvozu
1x7
1x14
1x7
1x14
1x7
1x14
kombin.

cena-vlastní
cenanádoba/rok vč. pronájem/rok vč.
DPH
DPH
2 050,2 175,1 400,1 525,2 340,2 465,1 530,1 655,2 745,2 880,1 815,1 950,2 280,2 415,-

Kombinovaný svoz odpadů:
Období od 1. 11. do 30. 4. probíhá 1x týdně,
období od 1. 5. do 31. 10. probíhá 1x za 14 dní.
Prodej pytlů na komunální odpad 110 l – 70,- Kč
Poplatek za psa byl splatný do 31.3.2021
Majitelé 1 psa zaplatí 100,- Kč, za 2 psy 250,- Kč a za 3 psy 400,- Kč.
Umožnění průjezdu komunálním službám
Vážení, často se nám stává, že při snaze Severočeských komunálních služeb (SKS)
vyvézt popelnice jim není umožněn průjezd, při průjezdu jim překáží automobily
stojící u domů v ulicích a v uličkách…..
Z důvodu bezpečnosti pracovníků, majetku SKS, ale i Vašeho majetku, nebudou
projíždět, pokud situaci vyhodnotí jako nebezpečnou. Občané, kterým nebude
vyvezen odpad, ne jejich vinou, si mohou vyzvednout na obecním úřadě zdarma
pytel na komunální odpad.
Pracovníci SKS vyfotí překážku a my poté budeme částku 70,- za pytel požadovat po
viníkovi, který způsobil, že odpad nebyl vyvezen.
Připomínám, že popelnice se vyváží ve čtvrtek !
ČZS informuje
Vzhledem ke stále trvajícím nařízení vlády ČR nemůžeme uspořádat tradiční jarní
výlet 1.5. Pokud to situace dovolí, tento výlet by se uskutečnil v první polovině
měsíce června. V plánu je Riegrova stezka.
To samé platí o výroční členské schůzi. Pokusíme se ji přesunout na měsíc září.
Bližší informace budou zveřejněny v některém z dalších zpravodajů obce.
Vážení přátelé,
užívejme si dny pracovního volna v klidu (především neděle a svátky), a proto nechte
v tyto dny odpočívat své motorové stroje (motorové pily, sekačky, křovinořezy,
apod.). Pokud tato žádost nebude opakovaně respektována ze strany některých
spoluobčanů, budeme nuceni vydat vyhlášku a na jejím základě udělovat sankce.
Děkujeme!
Kontejnery
Vážení spoluobčané, prosíme Vás, abyste nevyhazovali žluté a oranžové pytle do
kontejneru na plast. Pytle se tříděným odpadem se sváží každý první pracovní den
v měsíci, nebo je můžete nechat na rampě u obecního úřadu.
Do odpovídajících kontejnerů vhazujte vždy jen ROZLOŽENÉ krabice, SEŠLAPANÉ
pet lahve, kontejnery nejsou nafukovací.
Do oranžové popelnice na JEDLÉ oleje vhazujte pouze oleje v pet lahvi.

