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Náš jubilant v měsíci lednu
pan Brodský Lumír

60 let

Přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Milí spoluobčané,
začal nám nový rok, to, co nás čeká především v ekonomické sféře nám už nastínili
naši ústavní činitelé. Věřím, že se vše vrátí do relativně běžných kolejí a znovu se
budeme moci bez obav scházet s rodinou, přáteli, sousedy……..
To, co jsem zažili během uplynulých dvou let berme jako určité poznání něčeho
nového a ne vždy špatného. Kde bychom slýchali před březnem 2020 od svých dětí,
jak moc se chtějí učit ve škole a ne sedět u počítače a myslím si, že každý z nás je
vděčný za každé setkaní s našimi nejbližšími.
Prosím, nenechme naši společnost, aby se rozdělila kvůli rozdílným názorům
k současné epidemické situaci, respektujme názory jeden druhého.
Stále buďme milujícími rodinami, važme si dobrých přátel a sousedů.
Přeji Vám v novém roce 2022 pevné zdraví, moře štěstí, lásky a upřímných objetí.
Petra Bursová, starostka

PF 2022
Bruslení
V neděli 16. 1. od 10:15 do 11:15, v sobotu 5. 2. od 9:00 do 10:00 a v sobotu 26. 2.
od 9:00 do 10:00 je zamluvena ledová plocha na zimním stadionu v Turnově, přijďte
si zabruslit.

SMS – informace z obce
Na webových stránkách naší obce byl zřízen odkaz SMS, kde se můžete
(doporučujeme) zaregistrovat pro zasílání aktuálních informací z obce a okolí,
registrace není složitá.
Pokud se Vám nedaří SMS službu aktivovat, přijďte na obecní úřad, rády Vám
pomůžeme. Je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak Vám předat důležité
informace.
Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu v roce 2022
Z důvodu nové odpadové legislativy vyšla v platnost nová vyhláška o odpadech.
Změna je v platbě, kterou je nutné provést v plné výši do 30. 4. 2022, zálohy nám
bohužel legislativa neumožňuje. Upřednostňujeme platbu bezhotovostně, tj na účet
obce: 108757902/0300, V.S. = č.p. nebo č.ev.
V souladu s novou vyhláškou: „Poplatníkem je fyzická osoba, která má
v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště
žádná fyzická osoba.“
Zjednodušeně řečeno, poplatky za komunální odpad se týkají všech vlastníků
nemovitostí (i chalupářů).
Minimální poplatek za rok činí 576,- Kč, lze to řešit formou zakoupení pytlů na
komunální odpad 110 l – 88,- Kč, 60 l – 48,- Kč.

velikost
nádoby
60 l
60 l
80 l
80 l
110 l
110 l
120 l
120 l
110 l
120 l

CENÍK 2022
četnost
odvozu
cena
1x7
2 496,1x14
1 248,1x7
3 328,1x14
1 664,1x7
4 576,1x14
2 288,1x7
4 992,1x14
2 496,kombi
3 432,kombi
3 744,-

cena 1x
měsíc
576,768,1 056,1 152,-

Vývoz jednou za měsíc bude vždy první čtvrtek v měsíci!
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.
Připomínám svoz barevných pytlů na tříděný odpad je vždy první pracovní den
v měsíci, nebo je můžete odkládat na rampu u obecního úřadu.
Pytle si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě.

