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Společenská kronika
Významná životní výročí :
50 let : Slabý Vlastimil
Šourková Jana
70 let : Semsei Štefan
Holečková Věra
Weinzettl Petr
Lapková Milena
Rybák Petr
85 let : Suda Miloslav
90 let : Kozlová Anna

60 let : Dvořák Jan
Štoudková Marie
Žákovský Vladimír
Poslušný Jiří
Hrušková Marie
Dolák Milan
Novotný František
Mrázková Alžběta
Pečenka Jan
Samec Miloslav
Bejblíková Helena
MUDr. Bejblík Václav
Gratulujeme !

Narodili se :
Červenková Valerie
Karpíšek Štěpán
Doležal Jan
Všem novým občánkům přejeme šťastný život.

Zemřeli :
Růžena Čížková ve věku nedožitých 91 let
Květoslava Šlajsová ve věku 87 let

Vzpomínka
11.září letošního roku zemřela ve věku 87 let paní Květoslava Šlajsová.
Dlouhá léta pracovala v obecní knihovně, nacvičovala s místními dětmi
vystoupení k různým příležitostem, organizovala Dětské dny, karnevaly
a s dramatickým kroužkem Klubíčko jezdila potěšit seniory i do okolních
domovů důchodců.
Čest její památce.

Z činnosti obecního úřadu :
-oprava komunikace v části obce Libouš
-vybudování dešťové kanalizace u „Žahourů”
-úprava prostoru u kontejnerů na návsi
-dokončení výsadby komplexní zeleně na návsi
-oprava kanalizace ( vybudování odvodňovacích
roštů a oprava kanalizačních vpustí)
Připravujeme :
-změnu územního plánu pro výstavbu obchvatu obce
-získání dotace na výstavbu multifunkčního hřiště z
Evropských fondů včetně rekonstrukce budovy pro zázemí
sportovců ( na pokrytí veškerých nákladů musíme požádat o úvěr).
Realizace bude možná jen když získáme dotaci.
- vítání nových občánků ( asi 1x za dva roky dle počtu narozených dětí)

Odpadové hospodářství :
Veškeré kontejnery na tříděný odpad jsou určeny jen pro odpad z domácností.
V přízemí OÚ je nádoba na zářivky, úsporné žárovky a nádoba na drobný
elektroodpad.Kontejnery na plasty a sklo jsou i u sběrného dvora. Nově je i
kontejner na papír. Odpad uložený vedle popelnice nebude odvážen !!
Pokud bude zjištěno, že do popelnice byly uloženy předměty nebo materiál,
který do ní nepatří, tj. kovový šrot, stavební odpad, dřevo, tekuté a mokré
odpady, horký popel, jedy a jejich obaly, toxické a infekční látky, předměty
velkých rozměrů, které zůstávají v nádobě viset apod., nebude taková nádoba
vyprázdněna. Pokud by skrytě uložené předměty v popelové nádobě , které
do popelnice nesmějí být ukládány , způsobily poškození svozového vozidla,
bude prokazatelně způsobená škoda na viníkovi vymáhána. (zdroj RUMPOLD)

Poplatky pro příští rok :
Popelnice 400 Kč /os.
Pes 50 Kč, další 75 Kč
Stočné 46 Kč / os.
Poplatek je splatný k 31.3.2013

Poděkování
Dne 31.7.2012 došlo v objektu ZD
k požáru vepřína.
První zpozoroval stoupající kouř člen
SDH Zvěrotice pan Petr Blažek.
Včasným zásahem nedošlo k dalšímu
rozšíření požáru.
OÚ děkuje všem, kteří se na likvidaci
podíleli.

R o z s v í c e n í v á n o č n í h o s t r o mu
se uskuteční
7. prosince 2012
ihned jak odzvoní kaplička
Je připraven kulturní program a malé občerstvení

Obecní zastupitelstvo přeje všem občanům
příjemné prožití Vánoc a v roce 2013
hodně zdraví, štěstí a pohody
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