Informace občanům obce
Svésedlice
leden a únor, číslo 1_2/2022

Obecní poplatky pro rok 2022

Odpad

osoba/rok

600,- Kč

Stočné

osoba/rok

1 500,- Kč

Pes

pes/rok

Termín úhrady:

•

100,- Kč

1.3.2022 - 30.4.2022

na obecním úřadě
o

pondělí

8:00 – 11.30

13:00 – 15:00

o

středa

8:00 – 11:30

15:00 – 17:30

•

v místním obchodě

•

převodem na účet 153 151 344/0300

pondělí – pátek 7:00 – 9:00

Variabilní symbol - číslo popisné
Poznámka – jméno a příjmení

Odpadové hospodářství v roce 2021
Poplatek za odpady zůstává pro rok 2022 stejný jako v roce
2021 ve výši 600,-/osoba/rok.
Kompletní náklady za odpadové hospodářství byly v roce 2021
340.753,-. Z toho 64.096,- byla spoluúčast dotace při pořízení
II. etapy kompostérů a nádob na separovaný odpad.
276.657,- je částka za svoz a likvidaci všech odpadů (směsný
komunální odpad, velkoobjemový, nebezpečný, shrabky z česlí
na ČOV, papír, plast, sklo, jedlé oleje a biologicky rozložitelný
odpad). Vybráno na poplatcích za svoz odpadů 135.751,-,
odměny za třídění od firmy EKO-KOM – 76.398,- a doplatek za
svoz odpadů ze strany obce za rok 2021 tedy činí 64.508,-!
V roce 2020 byl doplatek 90.698,-.
Tonáže odpadů v uvedené tabulce vychází z výkazů, které nám
zasílá svozová firma Marius Pedersen, sběrný dvůr ve Velké
Bystřici a Přáslavicích a kompostárna.
V přiložené tabulce je vidět srovnání s předchozími roky
v tonáži odpadů.
ROK

2017
2018
2019
2020
2021

SKO

VO

35,41t 5,38t
38,65t 9,86t
39,60t 12,32t
39,75t 10,21t
38,09t 8,87t

NO

BIO

PLAST

PAPÍR

0,38t
0,52t
0,17t
0,78t
0,61t

28,94t
30,26t
55,61t
27,55t
24,01t

5,47t
8,92t
8,48t
7,36t
8,79t

3,21t
6,35t
6,87t
7,82t
6,43t

SKO – směsný komunální opad, VO – velkoobjemový odpad, NO – nebezpečný odpad

Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu proběhne v sobotu 9. dubna
Svoz proběhne mobilním způsobem. V době od 8.00 do 11.00
mějte odpad připravený před svými domy. Prosíme o
spoluúčast majitelů nemovitostí, při nakládání odpadu. Obec
zajistí svoz tohoto odpadu. Kontejner u parku tedy nebude
přistaven. Připomínáme druhy odpadu, který můžete odevzdat
do velkoobjemového odpadu. Nábytek, gauče, postele,
pohovky, sanitu (vany, toaletní mísy), koberce, linoleum, rámy
oken, dveří atd. Velkoobjemový odpad není – odpad, který je
možno vhodit do standartních kontejnerů na tříděný odpad a
stavební odpad.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne na stanovišti u parku.
Firma Marius Pedersen si pro nebezpečný odpad přijede
v sobotu 9. dubna. Konkrétní čas prozatím nevíme a budeme
Vás o něm informovat rozhlasem.

Víte, že…
na Zelený čtvrtek, který letos připadne na 14.4. budou v místním
pohostinství od 16.30 makrely. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Mobilní rozhlas
Vážení spoluobčané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní
budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste
se k odběru informací a už nezmeškáte důležité novinky a
upozornění z naší samosprávy. Informace podle Vašich zájmů Vám
budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace.
Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
•

•
•
•
•

Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se
vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními
prodejci, apod.
Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní
zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů, …
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy
informací vás zajímají (př: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme
vyplnit Vaše telefonní číslo a č.p., abychom Vás mohli rychle
varovat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

https://svesedlice.mobilnirozhlas.cz/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi
vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní Rozhlas si můžete
stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat
naši obec/město a budete mít informace vždy po ruce.

Véšplecht :

přáňi děďiňe Svésedlické aji všeckém ostatňim do novyho roko
2022

Dřiv belo všelijakéch strasťi, nále připadá mňe, že včel je miň
radosťi aji bez tech strasťi. Pramálo z nás hleďi zpátke. Nekeři leďi
majó zlostny srce, enomže to se léči huř než bolavé břoch. Já nále
furt věřim, že tech lepšich leďiček je daleko vic, než tech špatnéch.
Ono sténak, spravedlnosť se decke ubéře klikatéma cestama.
Pravda nále je, že decke donde tam, gde chce a kam mosi. Boďme
vďečňi za to, co máme. Deť sme tadek všeci, taknejak enom na
náštěvje. Přejo Vám všeckém ze srce ščasné a pevné nové rok.
Hlavňe zdravičko, ať se ňikemo ňic zlyho nestane, protože to je
nédoležiťéši a za mergle aňi mjenec to kópiť nende 😊

Bohuslav Ohera

Mikulášská nadílka 5.12.2021

Děkujeme místnímu SDH, že neztratili adresu do nebe ani do
pekla a každoročně udržují tuto krásnou tradici pro naše děti
😊
zastupitelstvo obce

Betlémské světlo 24.12.2021

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod
bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny,
představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz
světla zajišťují skauti a skautky z celého světa.

Děkujeme skautským družinám z Čechovic a Velkého Týnce za
dozvoz večného ohně do naší obce 😊

zastupitelstvo obce

Ukliďme Česko – 2.4.
Na sobotu 2. dubna připadne tradiční obecní brigáda. Sraz bude
na obecním dvoře ráno v 8.30. Proběhne tradiční úklid příkopů
v okolí obce a jiného nepořádku. Na konci akce bude připraveno
drobné občerstvení v místním pohostinství. Budeme se těšit na
hojnou účast.

Společenská rubrika za rok 2021
Přivítali jsme
Perničková Julie Liliana
Kenická Zoe
Studená Michaela
Navrátilová Sabina
Rotter Jiří

č.p. 3
č.p. 112
č.p. 41
č.p. 5
č.p. 82

07.02.2021
27.03.2021
19.08.2021
13.11.2021
27.12.2021

č.p. 1
č.p. 52
č.p. 30
č.p. 50
č.p. 14

11.02.2021
15.04.2021
26.07.2021
06.08.2021
19.09.2021

Opustili nás
Spurný Miloslav
Vláčilová Božena
Tučková Jarmila
Zatloukal Josef
Zavadilová Milada

K 1.1.2022 v naší obci žije celkem 246 a věkový průměr je 36,78
let.
Z toho je 189 dospělých, 6 teenagerů ve věku 15 až 18let a 51
dětí do věku 15let.

Připomínáme - půjčování štěpkovačů
Obec Svésedlice po předchozí domluvě, nabízí k zapůjčení
elektrický drtič STIGA BIO SILENT 2500. Tyto drtiče byly zakoupeny
v rámci akce „Kompostéry pro občany mikroregionu Bystřička II.
Etapa“.
Prosíme tímto všechny spoluobčany, aby se snažili štěpkovače
využít v maximální možné míře a omezili jsme tak hromadění větví
na tomu určené místo za rybníkem. Místo větví je zde hromaděn i
jiný nebiologický odpad.
Listí, trávu, piliny, květiny, jablka a jiné ovoce, brambory a jinou
zeleninu, kořeny, pařezy a jiné tomu podobné vhazujte PROSÍM
do BIO kontejnerů k tomu určených. Děkujeme.
Stiga BIO SILENT 2500
bude
vaším
spolehlivým a tichým
spojencem při úklidu
a údržbě vaší zahrady.
Má rotační válečkový
řezací systém s osmi
zuby, který dokáže
řezat větve až do
průměru 40 mm
pomocí
své
nastavitelné funkce
drcení.
Rozdrcený
materiál může být
rychle
zlikvidován
nebo opětovně využit
různými způsoby, například jako mulč pro květinové záhony. Jeho
kompaktní rozměry a dvě zadní kola usnadňují používání a
přepravu drtiče. Plastový zásobník pojme až 60 litrů rozdrceného
materiálu.
Zdroj – www.stiga.com

Tří králové sbírka 2022

Tříkrálová sbírka v roce 2022 byla ve Svésedlicích zajisté
úspěšná. Celkově se vybralo 9 524,- a 20 EUR.

Ze Starého tisku
Ludmila Zatloukalová – Coufalová
První článek je věnován k životnímu jubileu
Ludmily
Zatloukalové – Coufalové. Ve druhém článku se dočteme jak
vypadal život dělnice na statku u Zatloukalů - Coufalů. Napsala
ho pomocná dělnice Františka Jeklová v roce 1936.

Boční pohled na statek. Vlevo od statku je nyní umístěna
pamětní deska Níže je pohled do dvora.

Bohuslav Ohera

