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Slovo starostky :
Vážení občané, čas letí neuvěřitelně rychle, nastal konec léta a prázdninových
dovolených. Dovolte, abych Vám nyní poskytla několik aktuálních informací o
dění a životě v naší obci.
Vážení občané, jsem ráda, že kromě každodenních starostí jsme schopni
uspořádat kulturní a společenské akce. Máje, Indiánský den, Rozloučení
s létem, Posvícení…… Velké díky patří těm, kteří se na uspořádání akcí podílí,
ale i těm, kteří se jich zúčastní a hodnotí je většinou kladně.
Chtěla bych poděkovat občanům za pomoc při sekání trávy, úpravě a úklidu
veřejného prostranství.
Aktuální informace obecního úřadu:
Z veřejného zasedání obce dne 15.8.2016
 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ČEZ
venkovní NN
 Schválení přípravy digitálního povodňového plánu obce.
 Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků do voleb Zastupitelstva
kraje a jmenování zapisovatele volební okrskové komise. Oznámení o
počtu členů volební okrskové komise.
 Projednání připomínek k ÚP
Odečet vody
V týdnu od 10. do 14. října budou prováděny odečty vody. Vyúčtování
spotřeby pitné vody bude ihned na místě. Pokud nebudete v místě bydliště,
nahlaste stav vodoměru neprodleně v kanceláři OÚ.

Odpadové hospodářství
Poplatek za ,,popelnice" zůstal na částce 500,- Kč osobu/rok a 300,- Kč dítě/rok.
I přes zvyšování ceny za likvidaci odpadů, obec doplácí ze svého rozpočtu
nemalé finanční prostředky. Často se objevují připomínky, že poplatek je
vysoký, že občané, chataři nevyužijí odvoz popelnic a že netřídí odpad.
Opětovně bychom chtěli připomenout, že poplatek není jen za popelnice. Je
v něm zahrnut provoz sběrných míst na tříděný odpad, provoz sběrného místa
na bývalé skládce, pronájem sběrného místa od LČR, možnost likvidace
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, kovového odpadu a odběr
veškerého el. odpadu. Systém likvidace odpadu je v naší obci nastaven velmi
dobře, což konstatovala i kontrola s České inspekce životního prostředí. Co se
týká bývalé skládky, v poslední době se objevuje odpad co ve sběrném místě na
bioodpad nemá co dělat. Žádáme tímto občany, aby dodržovali pravidla určené
k likvidaci biodpadu na skládce. Správce sběrného dvora řídí ukládání
nebezpečného odpadu na předem určená stanoviště.
I někdy se přihodí, že okolo kontejnerů na tříděný odpad jsou volně uložené
tašky s odpadem. A tak starostka jde a uklidí je. Je to jen o určité pohodlnosti a
nezájmu. Obec dostává zpětně od společnosti EKOKOM, a.s. finanční
prostředky za odevzdané množství tříděného odpadu. Děkujeme, že třídíte
odpad.
Velkoobjemový kontejner
7. a 8. 10. 2016
So, ne : 10.00 – 12.00

Nebezpečný odpad
Do 5.10.2016 je možné ukládat do sběrného dvora nebezpečný odpad !!!!

Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hod
Sobota 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hod

VŠEOBECNÉ INFORMACE, OZNÁMENÍ
Revize komínů a kotlů
Zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší platí od 1.9.2012. Nicméně plnění
některých povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů je
odsunuto na později. Povinnost pravidelných kontrol technického stavu a
provozu(1 x za 2 roky) nabývá platnosti od 1.1.2017 a vztahuje se na pevná
paliva o jmenovitém tepelném výkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Přehled termínů a změn provozu kotlů na tuhá paliva
Září 2012

: začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší

Leden 2014 : končí prodej kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy (dnes je 5
emisních tříd). Od ledna se smí prodávat jen kotle emisní třídy 3. a vyšší. Jakou
má kotel emisní třídu lze zjistit na jeho výrobním štítku.
Prosinec 2016 : všechny kotle musí projít autorizovanou revizí
Leden 2017: počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání obecního
úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. V revizi bude uvedena i
emisní třída kotle. Odhadovaná cena revize je asi 1500,- Kč. Revize bude
povinná jednou za dva roky.
Leden 2018: ukončení prodeje (nikoliv provozu) kotlů na tuhá paliva 3. emisní
třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše. V kotlích 3.
emisní třídy je povoleno topit i po roce 2022.
Září 2022: začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. emisní třídy. Bude se moci
topit jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší.
Čištění komínů
Nařízení vlády č. 91/2010 umožňuje v případě užívání spotřebiče na tuhá paliva
o výkonu do 50 kW provádět čištění spalinových cest svépomocí, ale i tak je
třeba, aby alespoň 1 x ročně byl komín zkontrolován odborně způsobilou
osobou, která Vám vydá písemnou zprávu o kontrole. Důležitost tohoto
dokumentu zjistíte až v případě požáru, nebo při jednání s pojišťovnou.

Nabídka na kontrolu a čištění spalinových cest
Sdružení kominíků : Staňková – Olič- Rol
30. 9. 2016
Možnost objednání kominických služeb, zájemci se mohou přihlásit na OÚ do
23. 9. 2016
Ceny :
Kontrola spal. cest : 400,- Kč
Čištění :
300,-Kč
Kontrola + čištění : 600,- Kč
Firmy provádějící revize kotlů
Richard Růžička (kotle BENEKOV)
Servis Montáž Kontroly kotlů
Sýkořice 40, 270 24 Sýkořice
Tel: 602 322 091
info@ruzicka-sykorice.cz
www.ruzicka-sykorice.cz
Oldřich Mai
Řevničov 370
27054 okres Rakovník
+420 605 251 335
o.mai@seznam.cz
Dům kotlů( Dakon, Viadrus, Benekov, Attack, Atmos, Pop, Ponast, Kovarson)
FLEETCOM, s.r.o.
Branická 1325/91
Praha 4 – Braník
14700, tel : 222703380
obchod@dumkotlu.cz
Ceny hromadná revize
1 revize
1500,- Kč + DPH
10 revizí
1200,- Kč + DPH
30 revizí
1000,- Kč + DPH

Spotřeba vody a opatření s tím související
I přes velmi suché období, které trvá třetím rokem se nám podařilo zajistit
neustálou dodávku pitné vody. Zatím jsme nebyli nuceni vodu dovážet, jako je
to u okolních obcí. V minulém týdnu jak jste si určitě všimli, došlo k poklesu
tlaku vody ve vodovodním řadu, ale i přerušení dodávky pitné vody do hořejší
části obce. Nějak se ztratilo asi 30m3 pitné vody. Uvidíme, jestli větší odběr se
projeví na některém vodoměru. Je mnoho způsobů jak vodu neoprávněně
odebírat, od vedlejších odboček po různé drátky a magnety a podobně.
Provozovatelem vodovodního řadu v obci je obec samotná. Není to standardní
řešení a znamená to zvýšenou zátěž pro celý obecní úřad – odečty, kontroly,
výkazy, fakturace, opravy. Standardním postupem je, že vodovodní řád
provozuje specializovaná společnost, např. VAK, Ravos. Taková společnost pak
přísně dbá na to, aby nedocházelo k černým odběrům. Provede správnou
instalaci vodoměrů, lokaci vedení vodovodní soustavy a tak znemožní jakýkoliv
černý odběr, ale i přinese další náklady, které samozřejmě hradí občané.
A to nechceme!
Na druhou stranu nemůžeme tolerovat žádné černé odběry. Nezbývá tedy
začít dělat srovnání počtu skutečně žijících občanů v domech a tam, kde je
neúměrně malá spotřeba začít provádět kontroly. Důkladné kontroly.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písmo g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si
dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní
elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce,
a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce,
a. S. (dále jen .zásah"). Více informací na webu obce a na úřední desce oú.
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU
TOHOTO ROKU.
Kultura
Posvícení
29.10. : fotbálek od 14 hod na hřišti
Podrobnosti k plánované akci budou zveřejněny na plakátech a webu obce.

30.10.2016 : Pěkná
Od 9 . 00 v zasedací místnosti OÚ.

5. 11. 2016
Veselé dýňování
Od 16 hodin bude připraveno pro děti strašidelné malování na obličej,
občerstvení a strašidelný pohádkový lampionový průvod. Na závěr rozsvícení
všech dýní.
Zájezd do divadla Hybernia – představení Sibyla – Královna ze Sáby
14.1. 2017 odjezd autobusu ve 12.00 hodin. Zájemci o představení se mohou
přihlásit do 31.10.2016 . Cena + autobus : 500,- Kč/ osoba

Blahopřání našim občanům

Říjen
Knot Josef

82 let

Přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí.

