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Mikulášská nadílka - Na letošní Mikulášskou nadílku přišlo v doprovodu rodičů do
Obecní hospody 26 dětí. Pro všechny malé připravila Petra Šťovičková různé hry a za pomoci
Moniky Holoušové s dětmi vyplnily čas při čekání na Mikuláše. Pod masky těchto bytostí se
letos ukryli jako Mikuláš Vláďa Pulec, anděl Kristýna Víchová a jako čert Honza Dobeš.
Každé hodné dítě dostalo za básničku od Mikuláše nadílku. Protože ani letos nikdo z dětí
nezlobil, neměl čert do pekla koho odnést.
Vánoční dobroty - Do této vánoční soutěže se přihlásilo několik výrobků našich
kuchařek. Hodnotící komise zvolená losem z přítomných lidí ve složení Stanislav Rechcígl,
p. Olina Sehnalová a Jindra Kyncl vybrala jako vítěze kuchařskou lahůdku s názvem
Novoroční kuba Jany Lonerová. Na druhém místě skončilo maso Hanky Hvězdové a na
třetím místě chuťovky Lídy Měšťanové. Poté byly výrobky zkonzumovány přítomnými hosty.
Dětský Silvestr - Rozloučit se a naposledy si zadovádět v roce 2007 v Obecní hospodě
přišlo 23 dětí. Diskotéku proloženou množstvím her připravených Petrou Šťovíčkovou,
Veronikou Krausovou a Kristýnou Víchovou proskotačily děti až k tradičnímu ohňostroji,
rachejtlím a světelným efektům trojice - Pavel Vích, Roman Šatava a Vladimír Šťoviček.
- Během vánočních svátků jsme začali na Lipové návsi v místě
Dětské kluziště
volejbalového hřiště nastříkávat ledovou plochu k bruslení. Pokud nám počasí umožní
pokračovat v této činnosti, bude zde ledová plocha k bruslení dětí. Vyzývám proto rodiče
k účasti na této přípravě.
Slaměný betlém - Slaměný betlém umístěný v prostoru železniční zastávky vyrobil a
instaloval chalupář pan Jindřich Kyncl.
Odpadové hospodářství
- Od 1.1. 2008 přistoupila naše obec k jinému systému
likvidace odpadu. Změnila firmu na jeho likvidaci a přistoupila k třídění odpadu. Protože se
objevují časté dotazy k této problematice, chtěl bych znovu vysvětlit některé dotazy na tento
systém.
Obecní zastupitelstvo zhodnotilo stav odpadového hospodářství za uplynulé roky jak po
stránce finanční, vzhledové tak i systémové. Stav, který se odehrával na našem sběrném
dvoře za cihelnou a na který jsem několikrát upozorňoval, nemohl dále pokračovat. Proto
jsme rozhodli o zrušení kontejneru na směsný odpad a změně na nastávající systém. Změnili
jsme vyhlášku ( schválená ministerstvem ), spočítali skutečné náklady na likvidaci veškerého
odpadu v obci a schválili tento způsob likvidace odpadu.
V současné době mají obce možnost dvou variant. První je stanovit místní poplatek na
občana a druhá je platba za sběrnou nádobu. Rozdíl v těchto dvou variantách je finanční tok
mezi občanem, obcí a firmou na odvoz odpadu. Obec doposud vybírala poplatek od občana,
ale firmě zaplatila za odvoz sběrné nádoby. To znamená, že při poplatku 270,- Kč nezaplatila
ani čtyřčlenná rodina skutečné náklady na vývoz jedné nádoby. Naše skutečné náklady na
likvidaci odpadu jsou rozpočteny dle roku 2007 na částku 400,- Kč na každého občana obce
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bez rozdílu věku. Obec platí za vývoz každé 110-ti litrové nádoby 1050,- Kč. To znamená, že
ve variantě místního poplatku a stanovení skutečné částky 400,- Kč na každého občana obce
by již 3-členná rodina zaplatila více než stojí vyvezení sběrné nádoby. Proto jsme rozhodli,
aby každý zaplatil skutečnou cenu za vývoz své sběrné nádoby. Velikost této nádoby je
možné měnit. V současné době si mohl každý buď ponechat svou, nebo si mohl pronajmout
nádobu od firmy na odvoz odpadu, přičemž objem nádoby se počítá 20 – 25 litrů na osobu,
při 14-ti denním svozu. Je nutné brát v potaz odstranění kontejneru na směsný odpad
u cihelny.
Obec umožní 2x ročně ( vždy na víkend ) přistavení kontejneru na nadměrný odpad, který
se nevejde do popelnice a 1x ročně na odvoz nebezpečného odpadu jako jsou lednice,
televize, baterie a pod.. Mimo to může každý občan během roku použít sběrného dvora
v Nové Pace pro uložení odpadu.
Systém třídění odpadu. Obec stanovila třídění do barevných pytlů, které jsou určeny na
tento odpad. Světle žlutý na plastové lahve od nápojů, tmavě žlutý na plasty z domácností
( kelímky od jogurtů, zbylé plastové lahve – šampóny…, igelit a jiné ), červený na nápojový
kartón ( krabice od džusů, mlék, vín....) a modrý na papír. Dále zůstávají na sběrném dvoře
zvony na sklo, které se nebude třídit barevné od bílého a kontejner na železo. Pytle na
tříděný odpad si vyzvedněte v prodejně potravin a každý další prázdný bude vydán výměnou
za plný na sběrném dvoře v každou sudou sobotu od 14 do 16 hodin. Provoz sběrného dvora
bude dle potřeby upravován, avšak ve všední dny bude uzavřen.
Svozový den zůstává stejný jako doposud, tedy každou sudou středu. První odvoz odpadu
je tedy 9. ledna 2008. V tento den ráno v 8 hodin přijede pracovník firmy a bude lepit známky
na přihlášené popelnice. Je třeba tyto nádoby zpřístupnit. Popelnice, která nebude mít tuto
nálepku, nebude vyvážena. V tento den budou vyvážet s popelnicemi i bílé pytle na kom.
odpad, které nejsou v ceně za nádobu započítány. Je možné si je dokoupit zvlášť na obecním
úřadě pro případ nepravidelného navýšení odpadu a pro chalupáře.
Placení za odvoz odpadu bude 2x ročně, vždy v březnu a v září při společné platbě za vodu
a psy. Dále rozhodlo obecní zastupitelstvo o příspěvku na odpad pro osoby důchodového
věku samostatně žijících v nemovitosti ve výši 500,- Kč.
Záměrně jsem při vysvětlení nepoužíval výrazy, které jsou ve vyhlášce jako je poplatník,
plátce, domácnost, nemovitost a jiné…, protože mi připadá toto vysvětlení lépe srozumitelné.
V případě dalších vašich dotazů je lépe využít úředních hodin nebo dotaz směřovat na
kteréhokoliv zastupitele obce.
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