Rok 2007

225 000 Kč

Rok 2008

285 000 Kč

Rok 2009
305 000 Kč
V uvedených částkách je i zohledněný
příjem od firmy Eko-kom.
Kolik
jsme vyprodukovali v roce 2009
odpadu???
Stále aktuální téma je odpad a jeho
třídění a zajisté i to, zda jsou poplatky
přiměřené či nikoliv (o tom se
zmiňujeme již v článku uvedeném
výše). Dnes toto porovnání je hodně
důležité neboť jsme po třech letech
museli sáhnout k zvýšení poplatků za
odpad pro rok 2010.
Podívejme se na náklady na odpad i z
jiné strany, v trochu jiných číslech.
Kolik jsme toho loni vyházeli do
popelnic a kontejnerů?
Tak začneme komunálním odpadem,
tzn. popelnicemi a kontejnery:
V těchto nádobách skončilo loni celkem
kem
cca 128,28 tun odpadu nárust o 16.5
tuny. A to je pouze komunální odpad.
Dál můžeme pokračovat kontejnery s
plasty, papírem,sklem. V minulém roce
byly z naší obce vyvezeny kontejnery
s plasty o hmotnosti 7,903tuny ,
kompozitní obaly( Tetrapak) 0,236
tuny, kontejnery s papírem o hmotnosti
16,094 tuny a 8,761 tuny skla. A pak
přichází na řadu velkoobjemový odpad,
který tvoří více než 6,18 tuny a 1 tuny
různého nebezpečného odpadu. Zde
nejsou započteny el.spotřebiče v rámci
zpětného odběru.
Toto jsou čísla, která jsou udávaná ve
fakturaci, odpad, který se dostane do
třídírny a je dál zpracováván.
Pokud se chcete dozvědět informace o
třídění odpadu, navštivte stránky
www.eko-kom.cz nebo

www.jaktridit.cz
KONTAKTNÍ MÍSTO
CZECH POINT
Dovolujeme si Vás upozornit, že i na
našem OÚ je kontaktní místo Czech
pointu, kde můžete získat výpisy z
katastru nemovitostí, výpis z trestního
rejstříku, apod.....Samozřejmostí je i
nadále ověřování podpisů a listin.
Pro získávání výpisů z Czech pointu
doporučujeme občanům, aby se
informovali, zda je přítomný starosta
obce, který má v současné době
potřebnou certifikaci na výdej těchto
výpisů.

a zajištění pěkného programu na této
výstavě v místní galerii.
Dík patří i všem místním organizacím za
akce a aktivity, které pořádají během celého
roku.
***********************************
POZVÁNKA
26.3. od 13.00 hodin
SETKÁNÍ S DŮCHODCI v místním kulturním
domě.
Program:
* 13. 00 hod vystoupení dětí z místní ZŠ
* 14.00 hod beseda seniorů se zastupiteli
obce
•
14.30 hod volná zábava
•
15.00 hod překvapení
•
15.30 hod volná zábava
Pro občany osady Nový Dvůr je odvoz z akce
zajištěn

Setkání
etkání se seniory

**********
27.3. 2008 od
13.30 hodin
DĚTSKÝ
KARNEVAL
*******************
Místní knihovana
Knihy mají své osudy a své životy. A hynou
nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil
pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji
ještě čte. Jestliže ještě nezahynula pro
nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika
jedinců, kteří ji nesou dějinami, ve svých
statečných srdcích a moudrých hlavách.
Čeká!
I naše knihy v místní knihovně čekají. Na
vás, své čtenáře. V naši knihovně máme
čtenáře, kteří jsou pilní v četbě a vnímaví
ke knize. Naši malí čtenáři si píší i
čtenářský deníček, který doplňují svými
krásnými obrázky z obsahu knihy. Velmi
pilnou čtenářkou a šikovnou kreslířkou je
např.Simonka Semrádová. Ale chválím i
všechny ostatní čtenáře. Jejich návštěvy
v knihovně a zájem o knihy mě těší. Ráda
uvítám i Vás ostatní, kteří do naší knihovny
teprve přijdete. A ještě jeden citát: Četba
dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém
nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.
RM

Vystoupení divadelního spolku SCHOD

Dubnová duha

Velikonoční
ční kraslice

Fotogalerie 2009

Rybářské
ské závody v červnu

V lednu se uskutečnil Sokolský ples a v únoru
Hasičský ples

----------------------------------------------------PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi touto cestou poděkovat místní
organizaci Českého červeného kříže
íže a místní
Základní škole za realizaci Vánoční
ní výstavy

Turnaj v malé kopané červenec

Výlov rybníka Balaton

