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Čistírna odpadních vod a kanalizace
Čistírna odpadních vod (ČOV) v Kubšicích byla předána k užívání a od 1. dubna bude
uvedena do zkušebního provozu. K dnešnímu dni je ve Vedrovicích potřeba připravit ještě asi
210 přípojek přívodu nízkého napětí (NN) k domovním čerpacím jímkám (DČJ), aby bylo
možné DČJ odzkoušet a předat stavbu kanalizace. Pokud přípojku NN ještě nemáte, žádáme
Vás, abyste si ji co nejdříve zřídili. Nejlépe do konce dubna. Jakmile budete mít přípojku NN
hotovou, oznamte nám, prosím Vás, tuto skutečnost na OÚ, abychom mohli dobře
koordinovat zapojení ovládacího rozvaděče a odzkoušení DČJ. Oznámení přes SMS, na tel.
725488725, text (příklad „č.p. 326, přípojka NN hotova“). Oznámení emailem, na adresu
starosta@vedrovice.cz , stačí podobný text, jako SMS. Oznámení osobně na OÚ Vedrovice.
Kontaktní údaje elektromontážních firem, které jsme Vám nabídli pro připojení NN k DČJ,
byly v minulých občasnících anebo Vám je sdělíme na OÚ.
Ten, kdo má již přípojku NN hotovou, svoji DČJ odzkoušenou a předanou montážní
firmou, může si od 2. dubna připojit domovní odpady k DČJ a zprovoznit ji.
Upozorňujeme na to, že obsah septiku není možné přečerpávat do DČJ!!
Pokud by k tomuto došlo, zkolaboval by biologický čistící systém na ČOV v Kubšicích.
Projekty, které jsou nutné k ohlášení stavby přípojek od nemovitosti (kanalizace, vedení
NN a voda) podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), Stavebního zákona, budou k dispozici
v nejbližší době. Zpoždění bylo způsobeno náhlou zdravotní komplikací projektanta a také
proto, že zřizovatelé sítí (el. vedení, telefon a plyn) postupně dodávají svá vyjádření. Jak
budeme mít projekty na OÚ k dispozici, tuto skutečnost Vám oznámíme buď přes SMS,
pokud máme Vaše telefonní číslo, nebo Vám to oznámíme dopisem. Při předávce projektu
budete podepisovat žádost k ohlášení stavby přípojek od nemovitosti k DČJ, kterou za Vás na
Stavebním úřadě v Mor. Krumlově vyřídíme.

Vodovod
Také nový vodovod má všechny tlakové zkoušky, je dezinfikován a byl předán k užívání.
V současné době jsou tedy v provozu oba řady, tzn. nový i starý řad. Tento stav potrvá
přibližně tři až čtyři měsíce. Během této doby je nutné, abyste si svoji nemovitost připojili
k novému řadu.
Pokud máte funkční starý uzávěr vody a novou přípojku máte nataženou již při stavbě
přípojky kanalizace, můžete si ji připojit ihned. Pokud nemáte funkční starý uzávěr vody a
chtěli byste si přípojku připojovat, oznamte nám tuto skutečnost, aby bylo možné naplánovat
odstávku vodovodu pro napojení více domácností najednou.

Chybějící přípojky vody budou realizovány během měsíce dubna a května. Připojení bude
organizováno podobně, jak jsme uvedli u přípojek natažených již při stavbě kanalizace.
Stejně, jako u přípojek NN k DČJ, Vás tímto žádáme o oznámení připojení nové vody
k nemovitosti, abychom postupně monitorovali stav připojení v obci.
Přípojky vody se budou platit při předávce projektu a podpisu žádosti k ohlášení stavby
přípojek. Cenu Vám sdělíme vždy v oznámení k přejímce Vašeho projektu.
Byli bychom rádi, kdyby se mohl starý vodovodní řad odstavit v co nejkratší době,
abychom minimalizovali obrovské ztráty vody, které již poslední dva roky po sobě vykazuje.
V roce 2012 to bylo 6.000 m3 a v roce 2013 to bylo už 8.800 m3.

Odpady
Od pondělí 24. března je v prostoru starých silážních jam opět organizován výběr
bioodpadu. Bude to každé pondělí od 15 do 18 hodin. Upozorňujeme na to, že v tomto odpadu
nebudou tolerovány příměsi jiných druhů odpadů a v případě ukládání větví žádáme občany,
aby byly pro lepší manipulaci co nejvíce rozřezány.
V pátek 25. dubna firma SITA a.s. přistaví jeden velkoobjemový kontejner, který bude
v obci až do pondělí. Jeho místo bude na prostranství u zahrádkářské kůlny. Zde bude možné
odevzdat starý nábytek, staré oblečení, podlahové krytiny a vše ostatní, co se nevejde při
svozu do odpadových nádob. Do kontejneru se nesmí ukládat – odpady nebezpečné, lednice
televizory a další elektrozařízení, pneumatiky, stavební suť, zemina apod

Kultura v obci
Srdečně Vás zveme na Velikonoční koncert, který se uskuteční 12. dubna od 15 hodin
v kostele sv. Kunhuty. Hudební těleso Johann Strauss Kvartet představí skladby Josefa Suka,
Antonína Dvořáka, Josefa Lannera a především Johanna Strausse.
Den obce Vedrovice se v letošním roce uskuteční v sobotu 3. května. Od 9 hodin bude na
návsi Jarmark řemesel a místních produktů. Od 10 hodin vystoupí v kostele sv. kunhuty
pěvecký sbor Karla Němečka z Mor. Krumlova. A od 13:30 bude na návsi probíhat Přehlídka
dechových hudeb, kde vystoupí Božejáci, Kameníkovi muzikanti, Záhorienka (SK) a
Zlaťanka. Celou přehlídku bude moderovat paní Ivana Slabáková. Od 15 hodin bude pro děti
v zasedací místnosti OÚ připraveno divadelní představení. Večer bude v sále KD rocková
zábava se skupinou Rockface.
Součástí programu Dne obce je výstava „Světové války ve vzpomínkách“, která bude od 1.
do 31. května v přednáškové místnosti Muzea a ochutnávka vín místních vinařů ve dvoře
Muzea.
V letošním roce při organizaci spolupracujeme opět se zahradnictvím pana Jana Kopetky,
kde budou mít od 1. do 8. května opět Prodejní výstavu květin a výrobků.
Věříme, že si každý z bohatého programu vybere.

