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3/2013
…Přicházíme opět s několika informacemi…
- Dnes, tj. středu 29. 5. 2013 se v zasedací místnosti obecního úřadu bude od 17 hodin konat veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Všichni jste srdečně zváni. Jistě všechna témata nejsou záživná, ale domnívám se, že každý
občan by měl mít alespoň letmý přehled o tom, co se v obci děje, které problémy obec tlačí.
- V sobotu 1. 6. 2013 se bude od 14 hodin u kulturního domu konat oslava dne dětí. Doufáme, že dosavadní
nepřízeň počasí nás neodradí a že se v sobotu nepříznivé prognózy nevyplní a počasí nás nezažene do prostor
kulturního domu. Snad se děti budou moci vydovádět venku na skluzavce, při jízdě na koníčcích, nebo si na nosík
nechají namalovat pěkný obrázek. Odpoledne rovněž pokácíme májku a večer se ohřejeme u táboráku.
- Připomínám, že do konce měsíce května je povinnost majitelů nemovitostí zaplatit u finančního úřadu daň
z nemovitostí. Obecným pravidlem bylo, že finanční úřad rozesílal složenky s číslem účtu a přiznanou daní
majitelům nemovitostí. Letos došlo ze strany finančního úřadu k nesrovnalostem v evidenci čísel bankovního
spojení, je tedy možné, že se k někomu tato složenka ještě nedostala. To však není důvod pro neplacení daně
v řádném termínu. Nepropásněte tuto lhůtu a vyhněte se tak případnému penále za pozdní úhradu.
- Dne 18. 5. 2013 se konal svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Všem těm, kteří využili možnosti
tohoto úklidu, děkuji. Čím více se z vašich dvorů, sklepů a šopek odveze tímto způsobem, tím méně najdeme
takového odpadu v lese nebo na odlehlých místech našeho katastru. Svoz se koná minimálně 2x do roka a je na
Vás, abyste toho vždy využili.
Při této příležitosti připomínám těm (je vás jen hrstka), že je nutné uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu.
A když už jsme u těch poplatků – i pejskaři mají neuhrazené resty. Každý sám ví, koho se to týká.
- Čím dál tím více si stěžujete na spoluobčany, kteří o nedělích „vesele“ vrčí sekačkami a křovinořezy při
zkrášlování okolí svého obydlí. Chtěla bych vás poprosit, abyste byli v tomto typu údržby zahrádek a trávníků
ohleduplní. Věřím, že častá nepřízeň počasí asi naruší vaše pracovní plány, ale přesto je klid a odpočinek důležitý.
Buďte tedy tolerantní a snažte se odložit hlučné práce na jiné dny.
- Koncem června (21. nebo 22. - kolem data, kdy má svátek Jan) bude-li zájem rodičů s malými dětmi, nebo
starších dětí či dospělých, bychom se členy Sboru pro občanské záležitosti chtěli podniknout výlet za světluškami.
Šlo by o pěší procházku od obecního úřadu k rybníku, tzv. „Očku“. Já osobně chodím s dětmi již několik let
a vždycky na nějakou tu světlušku narazíme. Některé zhasnou a ztratí se, jiné nás provázejí značný kus cesty. Pro
děti je to něco jiného, ven se jde v pozdějších hodinách, až je přítmí a samo sebou musí být následující den volno,
aby se mohli všichni účastníci pěkně dospat. Kdo by tedy měl zájem se tohoto výletu zúčastnit, může napsat,
zavolat, zastavit se…. Necháme to na vás.
Takováto akce nemusí být ojedinělá. V jiných obcích se vymýšlí, tvoří, pořádá, předvádí, vaří, soutěží… Je to ale
vše o spolupráci více lidí. V naší obci bohužel žádná organizace, dobrovolné sdružení, klub nebo jiné podobné
seskupení, které by na těchto akcích spolupracovalo, není. Ne nadarmo se říká: Víc hlav víc ví. A tak bych uvítala,
kdyby se chtěl někdo zapojit jakýmkoliv způsobem u podobných aktivit, nebo přispěl s námětem, nápadem apod.
Můžeme začít třeba obyčejným pouštěním draků…..
- Rodiče dětí upozorňujeme, že v pátek 31. 5. 2013 nebude ve Dvorcích ordinovat dětská lékařka, v ordinačním
čase bude přítomna pouze zdravotní sestra. Rovněž v týdnu od 17. 6. 2013 bude změna ordinační doby z důvodu
nepřítomnosti lékařky. Záskok bude ve Dvorcích zajišťovat MUDr. Škopík v po, st, pá od 1100 do 1200 hodin.
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