Lednový zpravodaj obce
e elovice
Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 16.1.2003:

1. Obecní zastupitelstvo projednalo možnost p ipojení ob an
k ve ejnému vodovodnímu ádu. Zp sob p ipojení bude v as
oznámen.
Vodné se platit nebude z ejm po dobu ro ního zkušebního provozu.
Je nutné nejprve zajistit dostate ný odb r vody a prozkoušení kapacity
vodovodu.
2.Dne 27.1. byly na prostranství p ed místním obchodem umíst ny
dva kontejnery na t íd ný odpad. Namísto stávajících dvou
mén objemových kontejner na sklo, byla provedena vým na za dva
kusy velkých. Kontejner zelené barvy je ur en pro ukládání skla bez
t íd ní na sklo bílé a barevné, kontejner žlutý je ur en na plastové
obaly. Zárove tímto žádáme ob any, aby plastové lahve pokud
možno „zma kali“ na co nejmenší objem, aby nedocházelo k velmi
rychlému napln ní kontejneru. V p ípad zájmu ob an bude dodáno
ma kací za ízení. Možná,že se najde v naší obci i kutil, který p ijde
s vlastním ešením ma kadla.
3.Od nového roku 2003 vstoupila v platnost nová vyhláška schválena
minulým zastupitelstvem ešící odpadové hospodá ství obce. Tato
vyhláška vychází z platného zákona o odpadech a ur uje zp soby
nakládání s veškerým odpadem vyprodukovaným v naší obci. Musíme
odpad shromaž ovat, t ídit a zajiš ovat jeho odvoz a další zpracování
firmami k tomu ur enými. Za tyto služby byl stanoven poplatek 230,K na osobu a rok. Výše poplatku je nejnižší možná a byla stanovena
dle skute ných náklad vydaných za odvozy veškerého odpadu
(net íd ný - popelnice, kontejnery na sklo, nebezpe ný odpad)
v minulém roce. Poplatek je splatný do konce ledna. V p ípad
zaplacení poplatku ( což je povinné pro každého ob ana mající trvalý
pobyt v naší obci), má ob an nárok na odvezení veškerého odpadu,
který vyprodukuje. To znamená, že již nebude provád n prodej
„známek“ na jednotlivé popelnice, každý má možnost vyvezení jedné
i více popelnic umíst ných v termínu svozových dn p ed domem.

Majitelé rekrea ních objekt mají stejná práva odvozu a platí 230,-K
na rok za objekt.
Pozn. Kdo ješt poplatek neuhradil, má možnost tak u init do konce
ledna u pokladní OÚ paní Zachové.
Jak jsme již shora uvedli, výše ro ního poplatku je stanovena dle
skute ných náklad za odvozy veškerého odpadu z naší obce. Paušální
poplatek na osobu tedy neznamená, že bychom se m li snažit vytvá et
co nejvíce odpadu. Po roce dojde op t k vyú tování náklad a
vytvo íme-li si více odpadu a tím i více zaplatíme, dojde k úprav
poplatku.
Plné zn ní vyhlášky o dopadech a usnesení z ve ejného zasedání OZ
obce e elovice je umíst no ve výv sní sk í ce obecního ú adu.
obecní zastupitelstvo

Další informace:

1.Zrušením okresních ú ad byly p evedeny n které odbory pro
vy izování žádostí ob an na m sto Blatnou, která je pro nás
pov ený p íslušný oblastní ú ad. Podrobný seznam v etn telefonních
ísel je umíst n taktéž ve výv sce obecního ú adu.
2. Dále zve ej ujeme ú ední hodiny OÚ e elovice:
zimní období - 18 - 20 hodin každé úterý
letní období - 19 - 21 hodin každé úterý
V p ípad pot eby je možnost se obrátit se svými problémy i v dob
mimoú ední na starostu, místostarostu, p edsedy komisí i leny
zastupitelstva.
3. Cvi ení žen po studijní p estávce naší cvi itelky pokra uje 11.2.
D v ata si alespo p ipraví isté teplá ky a navodí fyzi ku na náš
tradi ní ženský bál (15.2.), na který Vás srde n všechny zveme.
Zárove d kujeme všem za pomoc p i organizaci a za p ípadné
p ísp vky do tomboly.
4. 18. ledna se naši hoši ú astnili fotbalového turnaje v Zábo í,
po ádaného svazkem obcí „Radina“. Neskon ili na p edních
p í kách,je nutné ádn potrénovat, aby p íští rok byl úsp šn jší.
O to více se tužili na ve erním hasickém bále, kde se zapíjelo všechno
možné.

Naši oslavenci:
V m síci lednu oslavili nebo ješt oslaví svá významná životní výro í
tito naši ob ané:
paní Milada Stejskalová z e elovic p.33 - 1.1. 2003 - 75 let
pan Stanislav N me ek z e elovic p. 67 - 12. 1. 2003 - 65 let
pan Vojt ch Švec z e elovic p. 2 - 12. 1. 2003 - 81 let
V m síci únoru je to pan Jaroslav Balatý z e elovic p. 4 - 10.2.2003
65 let.
Všem t mto našim oslavenc m srde n blahop ejeme a p ejeme
spole n se sborem pro ob anské záležitosti do dalších let pevné
zdraví a hodn životního elánu.
podklady dodala p. Zachová a Braunová

Další informace OÚ
1.Bylo dokon eno zpracovávání probírky palivového d eva na
plynovodu u Me íchova panem Balatým a panem erveným Fr.
Probíhá odvoz tohoto paliva do hospody a objektu bývalé mate ské
školky. D kujeme ob an m za pomoc p i odvozu soukromými
traktory.
Dále byla zahájena t žba polom v obecních lesích u Míchovky
dodavatelskou firmou.
2. Bylo požádáno o státní dotaci na opravu dvou místních komunikací
( e elovice - Málkov , z e elovic ke „Kaštanu“) u krajského ú adu
B. Na vy ízení se eká.V souvislosti s tímto problémem se bude ešit
i oprava komunikace po naší obci.
3. Výhledov se uvažuje o ešení bytové situace v naší obci. Je
uvažováno o vytvo ení bytových jednotek jednak v budov bývalé
MŠ, tak by byla možnost získání bytových jednotek v p dní nástavb
hospody, kde by se zárove vy ešila i nutná oprava st echy.
4. Dále je nutné uvažovat o p ipomínce zbudování ekárny na autobus
na spodní zastávce ( naproti obecnímu ú adu).

5. Žádáme ob any o nám ty na zlepšení naší obce a ešení dalších
problém . Tyto svoje nápady m že každý p ednést na dalším
ve ejném zasedání (termín bude v as oznámen).
za obecní ú ad - starosta obce M. Stejskal

