Rok: 2022
Číslo: 1
Měsíc: leden
Ročník: XXIX.

Tříkrálová sbírka.
Na začátku roku navštívili naši obec koledníci,
kteří potěšili lidi přáním štěstí, zdraví a pokoje,
přinesli informace o činnosti Charity a nabídli
možnost přispět potřebným. Děkujeme našim
občanům za štědrost. Do kasičky koledníků
přispěli částkou 7 645, - Kč.

Odpady v roce novém.
Po dohodě s firmou Ekola dochází v letošním roce k avizovaným změnám
v systému svozu odpadů, o kterých jsme informovali v minulém zpravodaji,
již od ledna.
1. Směsný komunální odpad (popelnice) se bude odvážet po celý rok 1x za 14
dní, vždy v úterý v lichém týdnu.
2. Až Ekola dodá pytle na tříděný odpad (papír, plasty), dostane je každá
domácnost a odpad se bude svážet dům od domu 1x za měsíc ve stanovených
termínech.
Velké kontejnery zůstanou jen na sklo, kov a nádoba na sběr olejů.
Velkoobjemový odpad odvážejte do sběrného dvora ve Vysokém Mýtě.
Svozový plán, podle kterého firma Ekola odváží odpady, naleznete na:
https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/ekola-ceskelibchavy-s-r-o/harmonogram-svozu-odpadu/.

Poplatky na rok 2022 – změna.
Za odvoz a likvidaci komunálního odpadu činí poplatek: 700,- Kč na osobu/rok
trvale bydlící, 700,- Kč za čp./rok chalupáři a chataři. Poplatek za jednoho psa
činí 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.
Poplatky můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem z účtu.
Platbu pošlete na účet č. 2200081836/2010. Variabilní symbol 1000 a za to číslo
popisné – platí pro Vračovice (např. pro čp. 45 bude variabilní symbol 100045).
Variabilní symbol 2000 a za to číslo popisné – platí pro Orlov (např. pro čp. 45
bude variabilní symbol 200045).
Od poplatků jsou osvobozeni občané, kteří v příslušném roce dovrší 80 a více let,
a také narozená miminka. Poplatky je třeba zaplatit do konce února 2022 a
v případě pololetní platby pak druhou splátku do konce června 2022.
V roce 2020 představovaly náklady obce na odvoz a likvidaci odpadu
po rozpočítání 848,- Kč na osobu/rok. V roce 2021 zaplatila obec za svoz a
likvidaci odpadů celkem 176 123,- Kč, tj. už 989, -Kč na osobu/rok (včetně
chatařů a chalupářů).

Obecní knihovna – změna otevírací doby.
POZOR, od 24. ledna 2022 bude obecní knihovna otevřena vždy v PONDĚLÍ
od 17.00 do 18.00 hod.

Pro majitele psů.
Upozorňujeme občany, aby své pejsky, kteří neposlouchají
pokyny, měli při pohybu po vesnici vždy na vodítku a aby
dbali na pořádek a jejich pejsci neznečišťovali obecní cesty i
nejbližší okolí obytných domů a zahrad. Děkujeme.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý
týden): 18. ledna – 1. února – 15. února – 1. března – 15. března – 29. března.
Vytříděné plasty: svozový den pátek: 21. ledna – 18. února – 18. března.
Vytříděný papír: svozový den středa: 2. února – 2. března – 30. března.
Obecní úřad:

úřední hodiny

pondělí 17:00 – 19:00 hod.

Obecní knihovna: od 24. 1. 2022

pondělí 17:00 – 18:00 hod.

Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

