Malopřítočenský zpravodaj
č. 1/2018

Vážení spoluobčané, představujeme
vám první výtisk našeho zpravodaje,
jehož prostřednictvím bychom vás
rádi objektivně informovali o dění v
naší obci.

Úklid hřbitova
Pokud jste v posledních dnech navštívili hřbitov, mohli jste si všimnout činnosti pracovníků zahradnické firmy M.F
Zahrady. Firmu jsme objednali pro
předvánoční úklid. Firma shrabala veškeré listí, ostříhala keře, očistila a
rekultivovala zarostlé hroby, sesbírala
rozbité nebo rozfoukané svíčky a drobné odpadky. Na vánoční svátky tak
můžeme uctít naše blízké zemřelé i
čistým prostředím.
Naším záměrem je v budoucnu zajistit
projekt a realizaci obnovy a vylepšení
celého prostoru hřbitova.

Úklid v obci - nabídka
Ze zdravotních důvodů nyní máme bohužel o jednu pracovní sílu méně pro
úklid a udržování pořádku v obci, proto
se na vás obracíme s nabídkou možnosti přivýdělku, či s prosbou o pomoc s
nalezením ochotného člověka, který by
tuto nabídku rád využil. Pracovní podmínky a náplň práce je možné domluvit
individuálně. Odměna je za hodinu
práce a odvíjí se od domluvených podmínek. Více informací u pana starosty
osobně, telefonicky nebo v úředních
hodinách.

18.12.2018
Provoz úřadu
Provozní doba OÚ zůstává
nezměněna, tedy po 9-11h
a st 18-20h. Úřednice je
přítomna oba dva dny. V
pondělí nemusí být přítomen nikdo ze statutárních
zastupitelů. Ve středu je
přítomen starosta i místostarosta. Nově vytvořené
okénko slouží k některým
pondělním dnům, kdy nebude na úřadě nikdo ze
zastupitelů.
Úřední hodiny na přelomu roku
Do konce roku zbývá pár
dní. V těchto dnech bude
provoz obecního úřadu následující:
po 24.12. - státní svátek
st 26.12. - státní svátek
po 31.12. - zrušeno
st 2.1. - otevřeno

Kulturní a sportovní akce
Na rok 2019 plánujeme pro
občany společenské akce,
jako každý rok. Samozřejmě nebude chybět například dětský den, pétanque
turnaj, či posvícenské posezení. Rádi bychom pokračovali ve spolupráci se Sportovním klubem naší obce.
Kvůli množství agendy, která vznikla rozjezdem nového volebního období, ještě
k dialogu nedošlo. Nicméně
uvítáme úzkou spolupráci a
věříme, že se po novém
roce na všem domluvíme.

Kanalizace a připojení k
čističce
Jak jsme oznámili na první
schůzi, probíhají přípravné
administrativní kroky k připojení naší obce k nově
budované čističce v Pleteném Újezdě.
Známky na popelnice
Z důvodu navýšení cen za
jednorázové bíle známky
firmou AVE, měníme od
1.1.2019 cenu z 60 Kč/kus
na 70 Kč/kus. Dvanáctiměsíční bílá známka bude za
650 Kč. Ostatní ceny zůstávají. Z důvodu nízkého
zájmu a vysokých nákladů,
už nebudeme nabízet svoz
separace plastů.
Osvětlení přechodů v obci
Vzhledem k velkému provozu naší obcí, pro bezpečnost chodců zajišťujeme
osvětlení jednotlivých přechodů v obci. Nyní pan Votava vyřizuje vyjádření Policie ČR.
Poděkování a přání
Rádi bychom srdečně poděkovali všem, kteří se v roce
2018 podíleli jakkoliv na
provozu a údržbě obce a
akcích pro spoluobčany.
Zároveň bychom vám ještě
jednou rádi popřáli krásné
prožití vánočních svátků a
do nového roku 2019 hlavně
zdraví, radost a osobní a
pracovní úspěchy
zastupitelstvo obce
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