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Třídím, třídíš, třídíme odpad…

Odpady – nekonečný příběh….
V roce 2012 a do poloviny 2013 jsme měli systém známek na popelnice. Dnes máme
paušální poplatek. Tedy občané šetří. Ale počet vyvezených popelnic stále stoupá a tím
stoupá i cena za odvoz. V roce 2012 bylo vyvezeno 398 popelnic, v roce 2013 již 847 a
v roce 2014 dokonce 1232. Proti roku 2012 obec za rok 2014 zaplatila 2x více. Je to oproti
minulým létům obrovský nárůst
a myslím si, že tento objem ani
není pro naši obec reálný.
Možná si řeknete, že jedna
poloprázdná popelnice nic není,
ale za rok je to velké číslo. Jak
na to, abychom to dokázali lépe
a levněji?
První cesta je vyvezené
popelnice vždy odklízet. Stále
platí obecně závazná vyhláška,
která nám všem ukládá povinnost prázdnou popelnici po vyvezení odklidit. A pokud je to
možné, dávat vysypat popelnici plnou.
Druhá cesta je odpad důsledně třídit a tím objem komunálního odpadu zmenšit. Máme
kontejnery na papír, plasty, sklo, textilie a bude i kontejner na kovy a na biologicky
rozložitelný odpad. To je jiný druh odpadu – je tříděný, a tak platí se jinak. Dokonce se
nám menší finanční částka za vytříděný odpad vrátí zpět. Do popelnic a kontejnerů na
směsný komunální odpad rozhodně nepatří: posekaná tráva, pěstitelské odpady,
seno, listí, křoviny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, piliny apod. To je
biologicky rozložitelný odpad a patří buď na kompost, nebo do jiného kontejneru.
Tento rok budou poplatky a svoz komunálního odpadu v nezměněné formě. Na konci roku
2015 vše vyhodnotíme a je možné, že se paušální poplatek zvýší.
Finanční rozdíl svozu komunálního odpadu oproti roku 2012 je mínus 75 000,- Kč !!!
Finanční rozdíl odkupu tříděného odpadu oproti roku 2012 je mínus 15 000,- Kč !!!

SBĚRNÝ DVŮR
Otevírací doba: každá lichá sobota 8:00 – 11:00 hodin.
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ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad: středa: 17:00 - 18:00 hodin.
Pošta Záhoří: pondělí až pátek: 08:00 - 09:30, 14:00 - 15:30 hodin.

OSLAVENCI
V únoru oslaví narozeniny Růžena Supová, Jiřina Marková, Monika Hečková,
Petr Malý a Matěj Malý.
Oslavencům přejeme všechno nejlepší!!

Kulturní akce a zajímavé informace
Hasičský ples v Jamném
• Ples se uskuteční v pátek 27. 2. 2015 v místní hospodě od 20:00 hodin.
Těšit se můžete na dobrou zábavu a hudbu od kapely Sextet band.

Dětský karneval v Jamném
• Karneval se uskuteční v sobotu 28. 2. 2015 v místní hospodě a to od 14:00 hodin.
70. výročí osvobození
• Dne 8. května 2015 proběhnou, v katastru naší obce, oslavy 70. výročí osvobození.
Oslavy organizačně zabezpečuje a všechny informace podává pan Drašnar, předseda
klubu "BUDDIES PÍSEK" na www.buddies-pisek.cz.
Toulavé řeznictví
• Každý pátek odpoledne v době od 15:00 až do 15:30 přijíždí do obce Záhoří ,, toulavé
řeznictví “, které parkuje na parkovišti naproti prodejně. Koupit si zde můžete čerstvé
hovězí, vepřové i kuřecí maso, ale i uzeniny.
Nástěnné fotografie
• Na obecním úřadě je k vidění letecký snímek V/2014 obce Temešvár. Na OÚ je i kontakt na
firmu, která obrazy a fotky dodává.
Nabídka
• Zdravotní ústav přišel se zajímavou nabídkou, která se týká rozboru pitné vody.
Majitelé studní a vrtů si mohou nechat udělat rozbor, který nyní pořídí za 750
korun. Předešlá cena byla dvojnásobná.
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DŮLEŽITÁ INFORMACE
Připomínáme udržovat dostatečnou vzdálenost větvoví stromů na vašich pozemcích od závěsného
kabelového vedení. V případě, že budete práci provádět, kontaktujte nejprve Obecní úřad, my
zajistíme potřebná bezpečnostní opatření!! Ochranná pásma nadzemního vedení elektrizační
soustavy nad 1 kV do 110 kV jsou uvedena v tabulce.

Podle § 8 odstavce 5 zákona číslo 114/1992 Sb. se kácení dřevin rostoucích mimo les prování
zejména v období vegetačního klidu a to od 1. 10 do 31. 3.
UPOZORNĚNÍ
OÚ by rád upozornil na skutečnost, že v obecním lese jsou rozmístěny fotopasti a to
z důvodu nedovoleného kácení stromů. Fotopasti poskytují zajímavé a velice věrné
fotografie i videa.
DOBROVOLNÉ BRIGÁDY
V sobotu 7. 2. 2015 proběhla dobrovolná brigáda v místním praku. Na brigádě se podílelo hodně
dětí a rodičů. Jednalo se o ostříhání nových výhonků na stráních. Všem malým i velkým účastníků
děkujeme.
V naší obci jsou i další místa, která by potřebovala menší údržbu či opravu.
Tyto drobné opravy a vylepšování obce, bychom mohli zvládnou společnými
silami. Jedním z takových víkendových projektů bude například oprava
kapličky nebo čištění náletových dřevin v prostoru neudržované vodní nádrže
na Babách. Údržba rybníku na Babách proběhne již v březnu.
Rádi uvítáme jakoukoli pomoc. Různé termíny víkendových akcí se v čas
dozvíte nebo v případě zájmu se informujte na obecním úřadě ☺.
PROJEKTY
Pro rok 2015 je naplánováno a rozjeto několik projektů. Jedná se zejména o revitalizaci parku,
rekonstrukci Byttlovny, výstavby čistírny odpadních vod u obecní bytovky, výstavba
multifunkčního hřiště, elektrifikace sběrného dvora, oprava vyhlídky a
pořízení informačních cedulí nebo odbahnění rybníka na Babách.
Některé projekty jsou již zpracované, na některé teprve dojde. V tomto čísle
bychom se soustředili na revitalizaci parku a na rekonstrukci Byttlovny. Rádi
bychom znali váš názor, a proto v příloze na zadních stránkách naleznete dva
obrázky. Jedná se o plánek Byttlovny a parku. Prohlédněte si pozorně plánky a
pokuste si představit, jak by to mohlo vypadat. Budeme rádi, za každý nápad
nebo názor. Co by podle vás mohlo být dobré, co by se vám líbilo a co ne,
klady, zápory, no zkrátka cokoli. Budeme se na vás těšit na obecním úřadě ☺.
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