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Obecní Drbna
Mikulášská
nadílka

Výše poplatků
Výše místního poplatku na svoz komunálního odpadu na rok 2018 zůstává
stejná jako v loňském roce, tedy 745,Kč za poplatníka. Místní poplatek ze
psů zůstává beze změn – 1 pes 150 Kč,
další pes 225 Kč, důchodci – 1 pes 20 Kč,
další pes 30 Kč. Místní poplatek za svoz
komunálního odpadu, místní poplatek

ze psů a nájemné z pozemků, bude
možné pla t hotově v kanceláři účetní
OÚ Podlesice od 15. 2. 2018 do 31. 3.
2018 nebo bankovním převodem na č. ú.
6526441/0100, variabilní symbol uveďte
Vaše rodné číslo. Dě do 18 let jsou od
poplatku osvobozeni. Zároveň mají ,
kteří v roce 2017 třídili odpad do žlutých
a oranžových pytlů možnost si od 15. 2.
2018 vyzvednout peněžní odměnu za
vytříděné kilogramy.

V sobotu 8. 12. 2017 od 16:30 hodin
proběhla již tradičně Mikulášská nadílka. Mezi dě zavítal Mikuláš s andělem
a třemi čerty. Dě se s nimi nejprve přivítaly a poté řekly Mikulášovi básničky, kdo
chtěl, tak mohl i zazpívat. Jako odměnu za
předvedené výkony obdržely dě balíčky
s různými sladkostmi a laskominami. Po
odchodu Mikuláše, který musel jít rozdávat nadílku dalším dětem, si dě s rodiči
mohli zatančit. U příležitos Mikulášské
nadílky byl rozsvícen Vánoční stromek
na návsi v Podlesicích. Jedná se o jedli,
která opro předchozím letům nebude
na místě jen po dobu trvání Adventu, ale
zůstane zde celoročně, protože se jedná
o živý strom, který byl zasazen obcí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě Mikulášské
nadílky na sále pohos nství v Podlesicích.
Miroslav Ogáseanu
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Dění na
obecním úřadě
• Podána žádost o dotaci z Programu
na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje na restaurování sochy Panny Marie v Podlesicích.
• Podána žádost o dotaci z Programu
podpory regionální kulturní činnos
Ústeckého kraje na pořádání srpnové
Svatovavřinecké pou v Podlesicích.
Letošní pouťový víkend bude již 20.
v řadě.

Typ na výlet
v našem okolí
Dvousedačková „lanovka na Komárku“
s celoročním provozem vás dopraví
z města Krupky na vrchol Komáří vížky,
kde se v blízkos stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou
restaurací. Za jasného počasí a dobré
viditelnos lze z terasy dohlédnout až
na vrcholky Krkonoš a jako na dlani zde
spatříte České středohoří.
V letním období jsou zde ideální podmínky pro turis ku, vyjížďky na koních,
cykloturis ku a paragliding.

V zimě je pro návštěvníky k dispozici lyžařský areál, sjezdovky se třemi vleky, upravené běžecké tratě.
Lanovka na Komáří vížku je dlouhá téměř 2,5 kilometru, což z ní dělá nejdelší
lanovou dráhu bez mezizastávky v ČR.
Její horní stanice je v nadmořské výšce
808 metrů. Do roku 1996 patřila Českým
drahám, poté ji Fond národního majetku
prodal soukromému majiteli. Ročně převeze zhruba 40.000 až 50.000 lidí.

Adventní posezení
V sobotu 16. 12. 2017 se v Podlesicích
od 17:00 hodin před místním hos ncem konalo již po několikáté Adventní
posezení, na kterém se sešli obyvatelé
našich, ale i okolních obcí. Počasí moc
zimu nepřipomínalo, ale i tak jí mohla
z těla návštěvníkům akce vyhnat zabí-

jačková polévka, svařák, punč či grilovaná nebo vinná klobása. Kdo chtěl, tak si
mohl opéct na ohniš buřty. Pro nejmenší byl připraven na zahřá teplý dětský
punč. Pro příchozí hosty byla připravena
klobásová tombola se zajímavými cenami. Domů si návštěvníci z akce přinášeli
jmelí, kterým byli obdarováni. Betlémské světlo přivezli
Skau až v něděli 17. 12.
2017, a proto bylo tentýž
den rozvezeno po našich
vesnicích, tak aby si ho občané mohli odnést domů. Snad
tento symbol Vánoc přinese
všem zdraví a spokojenost
v novém roce.
Více fotografií naleznete na
webových stránkách naší
obce.

• Podána žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova na vybudování
příjezdové cesty k novým rodinným
domům v obci Podlesice.
• Během měsíce února bude podána
žádost o dotaci z programu Ministerstva zemědělství na opravu hřbitova
mezi obcemi Vitčice a Nové Třebčice.
• V lednu byla podána žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj na
vybudování mul funkčního hřiště
v obci Podlesice. Zároveň byla podána žádost o finanční příspěvek na
toto hřiště od NADACE ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště.
• V průběhu února bude podána žádost o dotaci do Fondu Ústeckého
kraje pro rok 2018 na vybavení pro
turisty a cyklisty. Rádi bychom pořídili dřevěné zastřešení s posezením,
odpadkové koše a informační tabule
o našem okolí. Tyto prvky by byly
umístěny v Širokých Třebčicích, Veliké Vsi a Vitčicích.
• Podána žádost o finanční příspěvek
od NADACE ČEZ na nákup dvou herních prvků na dětské hřiště v Podlesicích z grantového řízení Podpora
regionů.

Cena vody
pro rok 2018
Severočeská vodárenská společnost a.s.
(SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2018 v regionu působnos
společnos . Cena vody bude ve výši
98,67 Kč/m3, z toho vodné 49,98 Kč/m3
a stočné 48,69 Kč/m3.

Jak správně třídit
V našich obcích je již delší dobu zaveden
systém třídění odpadů, a proto neuškodí
v novém roce zopakování toho, kam se
která komodita třídí :-)
Plast
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto
je nejenom důležité jejich
třídění, ale i sešlápnu či
zmačkání před vyhozením. V některých městech
a obcích se spolu s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony.
V našich obcích máme na nápojové kartony oranžové pytle, které jsou k dostání
na Obecním úřadě v Podlesicích.
Do kontejnerů na plasty, prosíme, vhazujte jen sešlápnuté PET láhve. Fólie, sáčky,
plastové tašky, obaly od pracích, čis cích
a kosme ckých přípravků, vymyté kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů patří do
žlutých pytlů, které jsou k dostání na
Obecním úřadě v Podlesicích a jsou poté
sváženy každé první pondělí v měsíci.
Do kontejneru na plast nepatří mastné
obaly se zbytky potravin nebo čis cích
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové kry ny či
novodurové trubky.
Papír
patří do modrého kontejneru. Ze všech
tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok
hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery
na papír bývají nejsnazším způsobem,

jak se ho správně zbavit.
Alterna vu pak poskytují
sběrné suroviny, které
nejsou vždy dostupné, na
druhou stranu nabízejí
za papír roztříděný podle
druhů finanční odměnu.
Do kontejnerů na papír
můžeme vhodit například
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okénky sem můžete
také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi
umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Do modrého kontejneru nepatří celé
svazky knih (vhazovat pouze bez vazby,
ve větším počtu patří na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice!
Sklo
se vhazuje do zeleného
kontejneru. Pokud máte
kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte
sklo bez ohledu na barvu.
Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále
třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad
recyklovat do nekonečna.
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat barevné i čiré sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů, vymyté sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Vhodit do zeleného kontejneru můžete
také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do zeleného kontejneru nepatří keramika
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovená skla. Vratné zálohované sklo
vracejte zpět do obchodu.
BIOODPAD

Ke třídění bioodpadu slouží BIOpopelnice. Je to speciální plastová nádoba
o objemu 120 nebo 240 litrů, která slouží
k ukládání rozložitelných zbytků ze zahrady a kuchyně. O popelnice na bioodpad si
mohou naši občané požádat na Obecním
úřadě v Podlesicích. Nově jsou na každé
návsi pro naše občany nainstalované popelnice na bioodpad o objemu 240 litrů.
Popelnice se nacházejí u kontejnerů na
tříděný odpad. Popelnice na bioodpad je
vybavena odvětrávacím systémem, který
vede k eliminaci zápachu z uloženého
obsahu. Obsah BIOpopelnic je pravidelně
vyvážen a to každý čtvrtek.
Do popelnice na bioodpad patří:
Tráva, lis , piliny, zbytky rostlin, shrabky
ze záhonů, zemina z kvě náče, odpad
z řezu keřů i stromů, zbytky ze zeleniny,
ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce, skořápky z vajec,
jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté).
Do popelnice na bioodpad nepatří:
Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kos ,
uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné
a jiné odpady!
Baterie a drobné elektrické spotřebiče
Nabíječky k malým elektrospotřebičům,
samotné menší elektrospotřebiče, baterie (z mobilních telefonů, tužkové a jiné),
můžete třídit do speciálního kontejneru,
který se nachází v budově OÚ.
Železný odpad
Železný odpad mají občané možnost
odevzdat na sběrném místě v obci Vitčice (v obecní stodole vedle hasičské
zbrojnice). Drobný železný odpad z domácnos , jako jsou plechovky od piva,
prázdné konzervy, víčka od jogurtů, zátky
od piva a podobně, mohou občané třídit
do šedých pytlů, které jsou k dostání na
Obecním úřadě v Podlesicích a svážejí se
každé první pondělí v měsíci.

Třídění odpadu za rok 2017
Zastupitelstvo schválilo svým usnesením zvýhodnění obyvatel, kteří třídí
odpad (plast z domácnos a tetrapaky).
Usnesení se v praxi projevilo vážením
odpadů z jednotlivých třídících domác-

v přiložené tabulce a v grafech. Je potřeba podotknout, že hodnoty v Podlesicích jsou zkreslené o obyvatele, kteří
jsou svým trvalým pobytem hlášeni na
obecním úřadě, přičemž fak cky v obci
nežijí. Třídění odpadu se od doby zvýhodněného třídění zvýšilo, doufáme,
že tento trend bude v rámci porovnání
jednotlivých let nadále stoupat.

nos , tyto domácnos byly zvýhodněny
výkupem vytříděných odpadů (a to
v částce 10 Kč/kg do maximální výše
745 Kč na domácnost). Vyhodnocení
třídění odpadu si můžete prohlédnout

Nabízíme:
• nástupní plat ve výši 21.840,- Kč
• pravidelný měsíční příjem
• po úspěšném ukončení kurzu základní
odborné přípravy (1rok) minimální plat
ve výši 27.840,- Kč
• stabilní zaměstnání
• dlouhodobou perspektivu
• náborový příspěvek ve výši 75.000,- Kč
• sociální jistoty a kariérní postup
• 6 týdnů dovolené
• příspěvek k připojištění
• další vzdělávání

Požadujeme:
•
•
•
•
•

občanství České republiky
věk nad 18 let
plná způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
minimálně střední vzdělání s maturitou

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické nám. 899/9, Ústí nad Labem
telefon: 974 421 750
mobil: 727 917 225
e-mail: krpu.nabor@pcr.cz

