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Svésedlice
2/2016

Vážení spoluobčané,
přijměte prosím pozvání na tradiční obecní brigádu, která se
bude konat 19. března od 9 hodin. Sraz všech účastníků na
obecním dvoře. Stejně jako v loňském roce bychom rádi
pokračovali ve výsadbě stromů a úklidu v okolí naší vesnice. Na
závěr bude pro všechny přichystáno občerstvení v budově
bývalé školy. Budeme se těšit na Vaši hojnou účast.

Obecní poplatky pro rok 2016
Oznamujeme, že od 2. března budeme vybírat obecní poplatky.

Odpad

osoba/rok

400,- Kč

Stočné

osoba/rok

600,- Kč

Pes

pes/rok

100,- Kč

Termín úhrady:

na OÚ v

2.3.2016 - 29.4.2016

Po 8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

St 8:00 – 12:00

15:00 – 17:30

nebo převodem na účet 153 151 344/0300
Variabilní symbol - číslo popisné
Poznámka – jméno a příjmení

Otevření hospůdky
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi Vás tímto pozvat na znovu otevření místní
hospůdky ve Svésedlicích, které proběhne v sobotu 19.3. od
14hod. Na výčepu Zubr 11°, k tomu bohaté občerstvení a
spousta novinek pro letošní rok. Budu se těšit.
Ruský Václav – hospodský

Využití odpadového centra ve Velké
Bystřici
Od 1. března 2016 budou moci občané, s trvalým pobytem
v obci Svésedlice využívat odpadové centrum ve Velké Bystřici,
Tovární 1002. Přímo na místě se prokážete platným občanským
průkazem. Pro rok 2016 bude uložení odpadu zdarma a uložení
bude hradit obec Svésedlice. Do sběrného dvora je možno
odevzdat nebezpečné odpady (akumulátory, barvy, oleje, atd.),
velkoobjemové odpady, tříděné odpady, BIO odpad, vysloužilé
elektrické spotřebiče a stavební suť, max. 500kg osoba/rok.
Nejsou přijímány stavební odpady s obsahem azbestu.
Množství odpadu, které odevzdáte je limitováno běžnou
produkcí občana. Provozní doba je úterý – 15.30 – 18.00 a
sobota – 8.00 – 12.00. Podrobnější informace naleznete na
www stránkách obce, úřední desce či vývěsce v obchodě nebo
na obecním úřadě. Jenom pro informaci, využití odpadového
centra ve Velké Bystřici berte jako rozšíření služeb pro občany
ohledně odpadového hospodářství. Na svozu objemového a
nebezpečného odpadu se nic nemění. I nadále můžete stále
využívat BIO kontejner, sběrné místo za rybníkem na větve
nebo odevzdat vysloužilé elektro místnímu spolku SDH.

Nedělní setkání
V neděli na Svatého Valentýna, svátek zamilovaných, se sešla
ve Zmolách zhruba dvacítka lidí. Bylo téměř jarní počasí a účast
nás velice potěšila a mile překvapila. Všichni se tam přišli
podívat na pár rad a tipů ohledně výsadby a řezu ovocných
stromů. Oslovil jsem
zkušeného sadaře pana
Františka
Zatloukala,
který provedl samotnou
ukázku výsadby a řezu.
Zasadily se dva nové
stromky. Třešeň a
švestka. Jak sám říká, každý to dělá nějak a on nám jen přiblížil
svoje metody, které léta využívá, a jsou mu nejbližší. Děkuji
ještě jednou výše zmíněnému za ochotu naučit nás něco
nového a Vám všem za účast a budu se opět těšit na nějaká
další, podobná setkání.

Víte, že…
zastupitelstvo obce na svém posledním, 12. zasedání
projednávalo mimo jiné zhotovení projektu na prodloužení
chodníku směrem na Velkou Bystřici. Jedná se o navázání již
zbudovaného chodníku tak, aby pokračoval až k autobusové
zastávce. I v tomto případě nám jde zejména o zvýšení
bezpečnosti hlavně našich dětí, které zde ráno chodí na školní
autobus. Momentálně musí jít přímo po komunikaci, na které
je ráno poměrně silný provoz, protože zde jezdí i lidé z okolních
vesnic do zaměstnání. Věřím, že tento projekt po dojednání
potřebných náležitostí všichni vroucně uvítají.
Lubomír Konar, starosta obce

