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1/2020
Plány na letošní rok
V letošním roce bychom se rádi zaměřili na následující:
1) Úprava návsi
V letošním roce začneme s úpravami
návsi, vycházejícími z vítězného návrhu
architektonické studie. Úpravy,
na kterých začneme letos pracovat,
spočívají v úpravě zelených ploch –
vybudování dětských hracích prvků, oprava hřiště a provedení mlatové
cestičky. Zpevněná plocha tj. parkoviště a autobusová zastávka v této fázi
realizována nebude.

2) Rybník na horní návsi
Vloni proběhlo vyčištění rybníčku na horní návsi. Součástí oprav
rybníčku je i zatrubnění příkopu podél silnice směrem na Bykoš, které
provedeme letos. Zatrubněním příkopu by mělo dojít ke zlepšení přítoku
vody do rybníčku.

3) Řešení problémů s kanalizací a pitnou vodou
V nejkratší možné době bychom rádi zahájili rozšíření naší čistírny
odpadních vod (ČOV), která nyní pracuje na hranici přetížení. Rozšíření
ČOV je projektováno i pro budoucí napojení obcí Podbrdy a Vinařice.
Tyto obce plně pracují na vybudování své kanalizační sítě a připojení na
naši ČOV. Následné rozšíření ČOV nám také napomůže technicky řešit
úpravu vody.
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Poplatek za svoz komunálního odpadu
Prosíme o úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu nejpozději
do 28. února. Po tomto termínu budou známky (samolepky) pouze na objednání.
Upozorňujeme, že povinnost úhrady poplatku za svoz komunálního odpadu se
vztahuje i na rekreační objekty.

Nové popelnice na drobný kovový odpad
Na sběrná místa přibyly nové popelnice na drobný kovový odpad – plechovky,
konzervy apod.

Likvidace vánočních stromků
Připomínáme, že v sobotu 1. února mezi 10.00 a 12.00 hod máte možnost
přinést do sběrného dvora za obecním úřadem Váš vánoční stromek.

Hasičský ples
V sobotu 15. února se na sále hostince Na Růžku bude
konat Hasičský ples.

Masopust
Již tradiční Masopust se bude letos konat v sobotu
29. února. Sraz všech účastníků ve 14.00 hod
před hostincem Na Růžku. Těšíme se na hojnou účast.

Výroční schůze Českého zahrádkářského svazu
Výroční schůze proběhne v pátek 6. března v restauraci Somnium.

Oslava MDŽ
Oslava MDŽ se uskuteční v sobotu 7. března na sále
restaurace Na Růžku.
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