ZPRAVODAJ č. 6
Obecního úřadu Třemešné

rok

2012

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
středa

5.12.

Mikulášská nadílka s rozsvícením stromku u myslivecké klubovny

pondělí 24.12.

roznesení Betlémského světla všem zájemcům, kteří se nahlásí na obecním
úřadě

sobota

Hokejový turnaj (nebo turnaj ve stolním tenisu) podle počasí

29.12

od listopadu každou středu v sále kulturního domu vždy od 17.00 - stolní tenis pro všechny a dále
pak má každý možnost cvičení na sportovním náčiní

INFORMACE OBČANŮM
Odpady – poplatky a nakládání s odpady
Vážení občané,
na základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
muselo zastupitelstvo obce Třemešné vydat novou vyhlášku o místních poplatcích, kterou je
stanovena nová cena za svoz netříděného odpadu na občana pro rok 2013.
Cena za svoz netříděného odpadu se skládá ze dvou sazeb, z pevné sazby, která může být až
250,- Kč a ze sazby vypočtené z nákladů na svoz netříděného odpadu za rok 2011, která může být
až 750,- Kč, z toho plyne, že cena za svoz netříděného odpadu může být maximálně 1.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo výši ceny za svoz netříděného odpadu na rok 2013 takto:
Pevná sazba: 0,- Kč
Sazba z nákladů na svoz byla vypočtena a schválena takto. Náklady na svoz netříděného odpadu
za rok 2011 činily 264.645,50 Kč. Tyto náklady je nutno vydělit počtem poplatníků
(377 obyvatel a 58 chalupářů), pak vyjde částka 608,- Kč na poplatníka. Obec však v roce 2011
získala za tříděný odpad (papír, sklo, plasty) 55.673,- Kč (po odečtení dopravy). Zastupitelstvo
obce se dohodlo, že o tento zisk bude snížena částka na poplatníka, tedy o 108,- Kč.
Konečná cena za svoz netříděného odpadu na poplatníka tak činí 500,- Kč.
Obec doplácí na svoz všech odpadů cca 180.000,- Kč.
A teď záleží na všech občanech našich obcí, zda tato částka v příštích letech bude stejná, vyšší
nebo nižší.
Náklady na svoz netříděného odpadu jsou závislé na hmotnosti odvezeného netříděného odpadu.
Zisk ze tříděného odpadu je rovněž závislý na hmotnosti tříděného odpadu, ale také nákladech na
odvoz, které jsou odečítány od prodaného tříděného odpadu.
Pokud budou všichni občané v nadcházejících letech třídit odpady, což se bohužel ke škodě všech
neděje, pak hmotnost vytříděného odpadu přibude, který by jinak skončil v netříděném odpadu
a zvyšuje náklady na svoz netříděného odpadu.
Jednoduše řečeno – odveze se méně netříděného odpadu (obec zaplatí méně) na rozdíl od tříděného
odpadu, kterého se odveze více (obec dostane více peněz za tříděný odpad).
A pokud budou všichni občané poctivě sešlapávat PET lahve a kartonové krabice, pak se sníží
náklady na dopravu za odvoz tříděného odpadu, protože například místo 20 svozů za stejné období
bude třeba jen 15 svozů tříděného odpadu, čímž se sníží náklady o 5 svozů.

Žádám tímto všechny občany, aby začali více třídit odpady a do kontejnerů s plasty vyhazovali
sešlapané plasty a krabice od nápojů (krabicová mléka, džusy, vína apod.) do kontejnerů s papírem
vyhazovali sešlapaný papír (kartony a podobně). Kontrolou ve všech obcích bylo zjištěno, že cca
40% PET lahví není sešlapáno.
Dále žádám všechny občany, aby nebezpečný odpad likvidovali vždy v termínu (jaro, podzim),
kdy je domluvena likvidace nebezpečného odpadu a velkoobjemový odpad stejně.
Dále žádám všechny občany, aby nezakládali černé skládky, založením černé skládky může být
pokutován nejen občan, ale i obec, což by navýšilo celkovou částku na likvidaci komunálních
odpadů.
Dále žádám všechny majitele psů, aby uklízeli psí exkrementy, které jejich psi zanechají
na veřejném prostranství v našich obcích. Neznečišťujme si naše obce.

Nabídka kadeřnických služeb
Od 13.12.2012 každý druhý čtvrtek v měsíci, vždy od 13:30 hod., bude v prostorách šatny sálu
kulturního domu nabízet své kadeřnické služby paní Jitka Šedivá.
Ceník poskytovaných služeb:
Pánské a dětské stříhání: 60,- Kč
Dámské stříhání včetně mytí a foukání: 190,- Kč
Trvalá ondulace včetně stříhání a foukání: 290,- Kč
Telefonický kontakt: 603 540 708

Výzva k občanům
Blíží se konec roku a s ním i silvestrovské oslavy a příchod nového roku spojené s ohňostroji.
Žádám tak všechny občany, kteří budou nový rok vítat ohňostrojem, aby brali ohled na ostatní
spoluobčany a zvířecí mazlíčky, venkovní oslavy prováděli pouze kolem půlnoci Nového roku.
Děkuji.

Přání k novému roku
Pomalu se blíží konec roku a sním i přípravy na nejkrásnější svátky v roce tedy Vánoce a Nový rok.
Vánoce jsou svátkem, na který se asi nejvíce těší děti. Důvodem jsou především dárečky,
které najdou pod stromečkem. Dejme si ale ještě jeden dárek, který nic nestojí, a to chvíle strávené
v kruhu rodiny či přátel a přejme si, aby v tomto vánočním čase nebyl nikdo sám.
Zhodnotím-li uplynulý rok, tak jsem přesvědčen o tom, že jsme úspěšně navázali na rok 2011.
Podařilo se zrealizovat dvě větší investiční akce s čerpáním dotací a další se připravuje, rovněž
s podporou dotací. Udělalo se mnoho dobrého a prospěšného a uvítám každý podnět na vylepšení
našich obcí.
Děkuji všem, kteří se na této práci podíleli, tedy i těm, kterým není lhostejné, v jakých obcích žijí
a sami se zasluhují o to, aby naše obce byly pěkné. Zároveň vyslovuji přání, aby se nám všem
v našich obcích v příštím roce dařilo alespoň tak dobře, jako v tom letošním.
Dovolte, abych Vám všem, občanům obcí Bezděkov, Dubec, Pavlíkov, Nová Ves a Třemešné popřál
krásné a příjemné Vánoce, hodně osobního i rodinného štěstí, vzájemné úcty, pohody a zdraví
v novém roce 2013.
Ladislav Kletečka, starosta obce

BLAHOPŘÁNÍ VŠEM OSLAVENCŮM
Obecní úřad přeje - hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Na přání zahrajeme.

