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Vážení občané,
rádi bychom Vám sdělili informace, které nám jsou známé až po vydání zimního zpravodaje,
a proto Vám je předáváme opět formou občasníku.

Odpady
1. Svoz popelnic – s platností od čtvrtka 15. 2. 2018 se budou popelnice vyvážet již

v ranních hodinách. Podle informací od svozové firmy to bude cca. od 6:30 hodin.
Dávejte si tedy nádoby před dům nejlépe již ve středu večer.
2. Cedulky na popelnice – na OÚ jsou zdarma k dispozici plastové cedule, které budou

sloužit pro informaci svozové firmě, aby nevyváželi popelnici stojící stabilně u
komunikace před domem, jestliže není ještě plná.

OTOČIT LIST

Distribuce tablet Jodidu draselného
Naše obec se nachází ve dvacetikilometrové Zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny
Dukovany. Z tohoto důvodu by měla mít každá domácnost pro každého člena jednu krabičku
tablet Jodidu draselného pro případ užití během „mimořádné situace“.
Informace k tzv. Jódové profylaxi najdete na webu JE Dukovany
(https://www.aktivnizona.cz/) nebo v kalendáři JE Dukovany, který si některé domácnosti již
na OÚ nebo na poště vyzvedly. Pro ostatní jsou stále zdarma k dispozici.
V březnu 2018 končí exspirace tablet, které máte doma, a proto Vám budou zaměstnanci
OÚ Vedrovice do konce února průběžně dodávat do domácností tablety nové. Při převzetí si
budou staré tablety vybírat zpět k odborné likvidaci. Žádáme Vás proto, abyste si tyto staré
tablety nachystali k odevzdání.
V případě, že Vás nezastihneme doma, můžete staré tablety odevzdat na OÚ a vyzvednout
si zde také nové.

Šetření ČSÚ v domácnostech ČR – Životní podmínky 2018
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republiky pod názvem „Životní podmínky 2018“ (EU-SILC). Smyslem tohoto šetření
je získat dlouhodobě srovnatelní údaje o sociální a ekonomickém situaci obyvatel v celkem 34
evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální
chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11 575 domácnostech, z nichž se 6 825 zúčastnilo
šetření v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru provedeného počítačem
Vlastní šetření bude probíhat v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele či průkazem zaměstnance ČSÚ a příslušným pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky a které jim vydává
Krajská správa ČSÚ. Ve všech fázích je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o ochraně osobních údajů.

