Vedrovický informační občasník č.27
Leden 2018
Odpady v naší obci
Vážení občané,
přinášíme Vám další informace k zaváděnému systému třídění a svozu odpadů, tzv. Program
zodpovědného nakládání s odpady.
1. Svoz tříděného odpadu od domu – na čtvrtek 11. ledna 2018 je plánovaný třetí svoz pytlů
s tříděným odpadem od Vašich domů. Proto Vás žádáme, abyste ráno do 8:00 hodin před své
domy postavili pytle s papírem a plasty, pokud je máte plné. Zkontrolujte si nalepený kód.
Další svoz bude ve čtvrtek 25. ledna 2018.
2. Závady zjištěné při minulém svozu – v prosinci 2017 jsme si vyzkoušeli dva svozy,

abychom se naučili a vyladili systém svážení, vyhodnocování a skladování na straně
obce a abyste si i Vy zkusili přípravu pytlů pro odvoz od domu. Při vyhodnocování
jsme zjistili následující závady:
-

Nesešlapané PET lahve nebo málo plné pytle – některé pytle s plasty v sobě měly

nesešlápnuté PET lahve nebo v sobě měly pouze trochu obsahu a tím nedosáhly
ani minimální hmotnosti (tzn. 2,5 kg plast, 5 kg papír) – zbytečně se připravujete o
body a my vozíme vzduch. Dávejte před dům jen plné pytle!
-

Mléko v krabicích – obsah pytlů obsahoval obaly od mléka, které nebylo před

vhozením do pytle vylité a pytel i jeho obsah se tím znečistily – v teple by
docházelo k zapáchání
-

Špatně svázané pytle – několik pytlů nebylo vůbec zavázaných nebo byly
svázané gumičkou – při manipulaci dochází k vysypání obsahu a zbytečným
úklidovým pracím zaměstnanců obce

-

Nezalepené krabice s papírem – některé krabice, kde byl naskládaný papír,
nebyly zalepené ani svázané – při manipulaci dochází k vysypání obsahu a
zbytečným úklidovým pracím zaměstnanců obce

-

Tmavé pytle – tříděný odpad byl v tmavých pytlích, takže nebylo možné
vyhodnotit obsah a jeho „kvalitu“ – používejte pouze pytle, které Vám dodáváme
k tomuto účelu. Můžete si je zdarma vyzvednout na OÚ.

-

Poškozené kódy – kódy na pytlích byly prasklé – lepte kódy již na prázdné pytle,
aby nedocházelo k jejich prasknutí při jeho další manipulací vlivem nerovnosti
povrchu při lepení na plný pytel.

. Pohyb psů po obci a úklid po nich
Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na volný pohyb psů po obci a obzvláště pak na množství
exkrementů, které po nich zůstávají po chodnících, v lepším případě po trávnících, chtěli bychom
majitele psů touto cestou upozornit, jak na Obecně závaznou vyhlášku obce Vedrovice č.1/2015,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v naší obci, tak na některé části
zákonů, které řeší sami podrobněji náš problém.
Připomeňme si tedy obecně základní pravidla, které určuje tato vyhláška nebo některý ze zákonů ČR:
- V obci (tzv. intravilánu) je možný pohyb psa pouze na vodítku. A to i v případě, že majitel psa
nebo osoba zodpovídající za psa jede na kole.
- Mimo obec je možné umožnit psovi volný pohyb, ale i ten musí být pod dohledem majitele
nebo osoby zodpovědné za jeho pohyb.
- Pokud se pes pohybuje bez dozoru odpovědné osoby, jde o pohyb opuštěného nebo toulavého
zvířete.
- Za výkaly a jiné exkrementy je zodpovědný majitel psa nebo osoba za psa momentálně
zodpovědná. Což znamená, že je neprodleně uklidí, pokud se nejedná o jeho majetek (např.
trávník či zahrádka před jeho domem). Bude tedy dobrým zvykem, když bude mít každý (při
procházce se psem) u sebe igelitový pytlík pro případ výše zmíněného úklidu. Tento problém
řeší Zákon č.2000/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jeho část je přílohou
tohoto dopisu.
Chceme Vás všechny požádat, abyste byli ohleduplní k ostatním občanů a nezpůsobovali jinému
škodu nebo újmu na majetku.

Změna telefonního kontaktu na poštovní přepážku
Oznamujeme Vám, že se od 12. ledna 2018 ruší pevná linka na poštovní přepážce (tel. 515337331)
a nahradí ji nový mobilní kontakt (tel. 607028446)

Změna otvírací doby Muzea
Oznamujeme Vám, že se od 15. ledna 2018 mění otvírací doba Muzea a to tak, že bude v úterý
zavřeno.
Výdej nedoručených zásilek bude v úterý probíhat nadále od 16:00 do 17:00 hodin

. Obecní akce v lednu a v únoru
Srdečně Vás zveme na akce, které spolky a obec pořádají v měsíci lednu a únoru.

IX. Hasičský ples – pátek 19. ledna, od 20:00 hodin, v sále KD. K tanci a poslechu hraje
skupina VASR Band. Vstupné je 80,-Kč. Sál bude otevřen v 19:30 hod. Bohatá tombola.
Letos vystoupí místních country tanečníci a především hasičky.
Masopust – sobota 10. února, od 9:00 hodin průvod masek obcí (sraz u starosty, č.p. 308). Od
10:00 hodin bude probíhat ve dvoře muzea obecní zabíjačka až do odpoledních hodin.
Ostatková zábava – sobota 10. února, od 20:00 hodin v sále KD, k tanci a poslechu hraje
skupina PROFIL. Masky budou mít vstup za polovinu a vstupenky budou slosované. Budou
také oceněny tři nejlepší masky večera.
II. Sportovní ples – pátek 23. února 2018, od 20:00 hodin v sále KD, k tanci a poslechu hraje
skupina STONE.

