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zpravodaj obce Dřevěnice

duben 2020

Vážení spoluobčané
Prosíme Vás o dodržování všech mimořádných opatření, která byla vydána vládou na
podporu zastavení koronaviru v našem státě. Pokud budeme všichni dodržovat nařízení a
nebudeme vymýšlet jak je obejít, tak by se mělo podařit tuto pandemii zastavit. Povinnost
nošení roušek nebo jiného zakrytí nosu a úst na veřejnosti platí!! Pokud svítí sluníčko a
je hezky neznamená, že si roušku sundáme. Buďme ohleduplní k ostatním a hlavně
disciplinovaní a zodpovědní. Současná situace je vážná a neměli bychom ji podcenit!
Co se týče nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, tak tady platí zvláštní
pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru
ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky
ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V
žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo
kontejnery a popelnice.
POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady
jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí. Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ!
Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného
plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit
do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.
Všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době
nutné produkovat. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem
lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.
Také letošní velikonoční svátky spadají do nouzového stavu,
který byl vyhlášen vládou. Tyto svátky budou možná pro děti
trochu smutné bez koledování, ale musíme být zodpovědní.
Velikonoce budou i příští rok.

Ruší se do odvolání úřední hodiny na obecním úřadě, pokud budete potřebovat roušky,
dezinfekci nebo zařídit nákup, zavolejte prosím a budeme se snažit Vám vše vyřídit.
Zároveň tímto děkujeme všem, kteří pomáhali a stále pomáhají se šitím roušek pro
ostatní a také těm, kteří se nabídli, že pomohou s obstarávání nákupů pro lidi z obce.
Zároveň se také ruší svoz elektroodpadu a železného šrotu, který byl plánován na 18. dubna.
Budeme Vás informovat, kdy tento svoz následně proběhne.

Akce z minulého měsíce:
Začátkem března se konal dětský maškarní
karneval na hřišti v klubovně. Sešlo se zde
okolo dvaceti dětí spolu se svými rodiči a
sourozenci.
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Ostatní informace:
Obec Dřevěnice zakoupila multikáru na odvoz trávy, větví a nepořádku z obce.
Informace od obecního úřadu v Radimi
V letošním roce se budou platit poplatky z hrobových míst hřbitova v Radimi. Nově bude sepsána nájemní
smlouva za hrobové místo, která bude uzavřena na dobu 10 let. Celková částka se bude odvíjet od plochy
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hrobového místa (v m ) a z ceny za služby spojené s nájmem za hrobové místo (údržba hřbitova, odvoz odpadu,
vodné,…). Zastupitelstvo obce Radim bude na příštím zasedání projednávat řád veřejného pohřebiště, vzor
nájemní smlouvy a částky nájemného a služeb. Teprve poté bude možné nájemní smlouvu uzavřít a zaplatit.
Informace bude zveřejněna v Dřevěňáčku a také na webových stránkách www.obec-radim.cz. Podepsat
nájemní smlouvu bude možné na obecním úřadě v Radimi vždy ve středu od 18 do 19 hodin, či po předchozí
domluvě i v jiný termín. Možnosti platby: v hotovosti, kartou či převodem na účet obce. Jakékoliv dotazy
ohledně nájmu hrobových míst směřujte na Marcelu Danišovou – tel. 775 641 950, macek.danis@gmail.com

Čísla telefonů, na která můžete volat, pokud budete něco potřebovat zařídit na obci:
 601 395 386
 736 279 726
 723 354 315

starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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