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Obecní úřad vás informuje

Svoz komunálního odpadu bude probíhat i v „letním“ období každých
14 dnů, vždy v pátek ráno. Nejbližší termín je pátek 15.5.
Protože je zřejmé, že v prvním roce po změně systému svozu
komunálního odpadu jsme zatím na počátku cesty k zlepšení nakládání
s odpady – třídění a kompostování, bude i v letním období svoz probíhat
ve stejném časovém intervalu jako v zimě. Ve většině obcí v našem okolí
je v letním období svoz jedenkrát za měsíc. V příštím roce bychom se
k nim měli přidat.

Připomínáme, že dne

23.5. v SOBOTU bude

SVOZ NEBEZPEČNÝCH a OBJEMNÝCH ODPADŮ
Místo a čas: dle rozpisu
1. Nedvězí, u hostince
2. Rohle, u obecního úřadu
3. Janoslavice, u kontejneru

08:00 – 08:30
08:45 – 09:45
10:00 – 10:30

Druhy přebíraných odpadů :
Nebezpečné
odpady
bateriové
monočlánky,
automobilové
akumulátory, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, fotochemikálie, léky,
nádoby se zbytky chemikálií, brzdové kapaliny, fridex, apod.
Vyřazené elektrozařízení - vyřazené elektrospotřebiče, pračky, televizory,
monitory, počítače, lednice, mrazáky, rtuťové zářivky a výbojky, apod.
Elektrospotřebiče musí být kompletní
Ostatní objemný odpad - pneumatiky, textil, nábytek, koberce, peřiny,
matrace, apod. Nebude sbírán stavební odpad a eternit!!!
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V dubnu byly zahájeny veřejně prospěšné práce. Je jistě dobře, že jsme
mohli zaměstnat 7 spoluobčanů a využít dotačního programu Úřadu práce,
uspořit tak finanční prostředky obecního rozpočtu.
Je povinností obce využít služeb pracovníků VPP co nejefektivněji a zajistit
jim pracovní náplň a podmínky.
Organizací prací a vedením byl pověřen pan Jan Kopp z Janoslavic,
konzultující pracovní úkoly výhradně se starostou.
Jsem rád, že vám mohu sdělit přímý tel. kontakt na p. Jana Koppa:
Tel.: 727 861 430, email: kopp.jan@seznam.cz
můžete se domluvit, příp. pomoci s organizací prací ve vašem okolí,
přispět podněty, nápady
Zaměstnanci VPP pracují v Rohli 3, v Janoslavicích 2, v Nedvězí 2. V každé
obci mají základnu s veškerým pracovním vybavením.

Připomínám těm, kteří si dosud nevyzvedli kompostéry, že každý úřední den
(pondělí a středa od 8.00 – 16.00 hod.) si je mohou vyzvednout.

Kronikářka obce vás srdečně zve na výstavu v Kulturním domě v Rohli
21. – 23. května 14 – 18 hod., v neděli 24. května 10 – 16 hod.
V pátek 22. května v 17.00 hod. přednáška k výstavě, v sobotu 23. května od
14.00 hod praktické ukázky
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Vás srdečně zvou na rodinné zábavné odpoledne, kterým oslavíme

v neděli 17. května 2015 v 15:00 DEN MATEK
na zahradě KD v Rohli, za nepříznivého počasí na sále KD

PROGRAM: Vystoupení pro děti: divadelní skupina LA KOPA s pohádkou Javůrek a čas
Vystoupení pro maminky: Mažoretky Rohle, Žáci mateřské a základní školy, Tanečníci z
Rohlíčku

Každá maminka dostane malý dárek!!! VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Mgr. Tomáš Michálek
starosta

