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1/2017

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
v naší obci se stále něco děje
a proto jsem se rozhodla připravit pro Vás tento zpravodaj, ve
kterém budete informováni
nejen o organizačních záležitostech obce a dění v zastupitelstvu, o plánovaných investicích
a rozpočtových záležitostech,
ale také o událostech kulturních, realizovaných akcích,
činnosti místních sdružení
a dalších zajímavostech.

Masopust 2017 (foto: Martin Šíma)
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Prozatím se v případě tohoto
zpravodaje jedná o jednorázovou záležitost, nicméně pokud
bude mezi Vámi o podobné
informace i do budoucna zájem,
není vyloučeno, že bychom
připravili číslo další. Proto uvítám jakoukoliv Vaši zpětnou
vazbu i případné náměty na
další témata a vylepšení zpravodaje. Vítány by v případě
dalšího čísla byly i Vaše vlastní
články o všem zajímavém
v naší obci a jejím okolí.
Na závěr bych touto cestou ráda
poděkovala všem, co se dodáním podkladů, fotografií a informací podíleli na přípravě
tohoto zpravodaje, a dále členům zastupitelstva obce za vynikající spolupráci, Sboru dobrovolných hasičů, Divadelnímu
klubu i všem ostatním, kteří
se jakoukoliv činností podílejí
na chodu obce a aktivním
životě v ní.
Markéta Bartizalová
starostka
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OBECNÍ ROZPOČET A INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
Obec hospodaří s celkovým ročním rozpočtem cca 1,5 milionu Kč. Z toho
více jak polovinu odčerpají nutné výdaje, jako jsou náklady za elektřinu,
provoz vodovodu, čističky odpadních vod, údržba komunikací, úprava
obecní zeleně atp. Zbývající peníze ve výši cca 700 tis. Kč lze investovat,
případně jejich část uspořit do dalšího roku.
V letošním roce obec plánuje realizovat několik investičních záměrů.
V prvé řadě se jedná o rekonstrukci fasády na komplexu budov kulturního
domu a bývalé sýpky, které jsou zejména na sýpce a na východní straně
kulturního domu v zoufalém stavu. Dále se plánuje oprava krytého vstupu
do sálu, do kterého zatéká, a přilehlého balkonu, schodiště a chodníku, jejichž beton je již v havarijním stavu. Za účelem těchto oprav byla podána
žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihočeského kraje. Zda budou
v letošním roce realizovány všechny výše uvedené opravy, či zda budou
rozděleny do více let, závisí na tom, zda a případně v jaké výši bude dotace
přiznána a také na ceně oprav, kterou nabídnou stavební firmy, které se
přihlásí do veřejné zakázky. Zatím se spíše zdá, že bude nutné práce rozdělit
do více let, aby bylo možné financovat i jiné projekty a rozložit tak volné
prostředky obce mezi více oblastí zájmu. Rekonstruovány budou postupně
také vnitřní dveře v kulturním domě, aby šly bez potíží zavírat a ladily
s novým interiérem.
Dále je v plánu zahájení prací na
hřišti, které obec získala do nájmu
od města České Budějovice. V prvé
řadě je třeba vybudovat přístupovou
cestu, provést potřebné terénní
úpravy a hřiště náležitě oplotit.
V tomto roce se patrně ještě nepodaří umístit na hřiště dětské atrakce,
nicméně po vybudování přístupové
cesty bude možno umístit alespoň
lavičky a přístřešek na nářadí, případně i provizorní síť na míčové
hry. Umístění dětských atrakcí je
komplikováno zejména velmi přísnými normami na jejich bezpečnost
a nutnou certifikaci, která významně
zvyšuje, dokonce násobí, náklady
na jejich pořízení. Část prací
na hřišti bychom v rámci úspor finančních prostředků rádi provedli
svépomocně a uvítáme v tomto
směru jakoukoliv iniciativu ze strany obyvatel obce, která by mohla
postup prací na hřišti urychlit.

V letošním roce rovněž proběhne
plánová oprava mostního pilíře
mostu přes řeku Stropnici v chatové
osadě U Šírků, která si vyžádá investici ve výši cca 200 tis. Kč.
S městem Trhové Sviny se podařilo
vyjednat jejich finanční spoluúčast
na tomto projektu, přičemž byl přislíben finanční příspěvek ve výši až
do poloviny celkové ceny oprav.
Předběžně je tedy počítáno s příspěvkem ve výši 100 tis. Kč, o případných vícenákladech na opravu
by se jednalo, pokud se vyskytnou.
Finanční spoluúčast města Trhové
Sviny je založena zejména na skutečnosti, že most zajišťuje přístup
a dopravní
obslužnost
oblasti
za řekou, která náleží do katastrálního území obce Čeřejov a tedy pod
správu města Trhové Sviny. Představitelům města Trhové Sviny
je třeba v tomto směru poděkovat
za vstřícné jednání.

pozemek hřiště
(zdroj: Katastr nemovitostí)

Z dalších investic je plánována
rekonstrukce
dámských
toalet
v pohostinství Spilka, kde prosakuje
spodní voda, pokácení akátu na
obecním pozemku před bývalým
obchodem a bezpečnostní prořezávka lip v centru obce. V neposlední
řadě je třeba zmínit fond obnovy
vodohospodářského majetku, který
byl na konci loňského roku založen

Východní strana kulturního domu
a do kterého bude ročně vkládáno
100 – 150 tisíc Kč (k tomu blíže
článek o vodohospodářství). Investici v řádu cca 70 - 100 tis. Kč
si vyžádají povinné administrativní
úkony
a
povolení
spojená
s některými již existujícími i plánovanými komunikacemi v obci, které
je nutno nechat zaměřit, vypracovat
k nim projekty a vyžádat (a uhradit) příslušná povolení. Legislativa
v tomto směru je totiž stále rozsáhlejší a formálnější a postupně
vyžaduje stále rozsáhlejší a odborně
vypracované podklady. Jejich příprava je finančně velmi náročná,
což je nepříjemné, protože takto
vynaložené finanční prostředky by
bylo efektivnější vynaložit jinak,
nicméně je povinná a nutná.
Realizace všech výše uvedených
záměrů bude záviset jednak na skutečné finanční náročnosti jednotlivých projektů, na časových možnostech dodavatelů a také na tom, zda
se nevyskytnou neočekávané a nutné výdaje, jako by mohla být například havárie vodovodního řadu,
neočekávané
výdaje
spojené
s čistírnou odpadních vod atp. Celý
rozpočet na letošní rok naleznete
na webových stránkách obce.
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VODOHOSPODÁŘSTVÍ A ČOV

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Co se týče vodohospodářství a čistírny odpadních vod,
pak tyto se daří udržovat ve funkčním stavu. Čtyřikrát
ročně jsou odebírány vzorky jak pitné vody, tak vody
vytékající z čistírny odpadních vod, přičemž obojí vychází při testech ve stanovené normě. Aktuálně se řeší
možnosti snížení dávkování chloru tak, aby nebyl z vody
výrazně cítit, a aby přitom byla zajištěna dostatečná
dezinfekce proti bakteriím. Jedná se o dlouhodobější
záležitost, kdy je postupně po malých dávkách snižováno dávkování chloru a zároveň je sledována biologická
bezpečnost vody.

V letošním roce dojde taktéž k významným změnám
v oblasti odpadového hospodářství. Pro značný zájem
bude od 29. 3. zajištěn individuální svoz bioodpadu,
kdy zájemcům o tuto službu bude zapůjčena hnědá popelnice, která bude vždy v lichý týden ve středu vyvážena přímo od domů společností Marius Pedersen.
V provozu nadále zůstane i velkoobjemový kontejner na
bioodpad. Na tomto místě opět připomínáme, že do kontejneru na bioodpad v žádném případě nepatří igelitové
pytle nebo stavební suť a že větší větve nebo keře je
třeba před jejich vyhozením rozřezat na menší kusy.

Z hlediska technické infrastruktury probíhají zejména
na vodárně několikrát ročně různé provozní opravy,
které si vyžaduje únava materiálu v běžném provozu,
např. se jedná o výměnu košů ve studních, údržba přečerpávací nádrže, opravy prasklých částí řadu atp.
Do budoucna (pokud nedojde k neočekávané havárii)
bude dle finančních možností obce třeba zejména opravit
nefunkční vodovodní přípojky a vadný hydrant v horní
části obce a vybudovat další horské vpusti. Zvažovány
jsou také možnosti izolace studní tak, aby při velkých
deštích nedocházelo k průsakům povrchové vody
do studní. Voda je sice upravována a není tedy ani
v těchto případech hygienicky závadná, může však dojít
k jejímu zakalení. Prověřeny proto budou možnosti, jak
a zda vůbec by bylo možné (s ohledem na terén a složení
půdy v okolí studní a vrtů) takovým průsakům skutečně
efektivně zabránit a jak finančně náročné by takové
úpravy byly.

Patrně na konci roku – dle výsledku nyní probíhajícího
jednání – bude ukončena smlouva o svozu odpadu
s Technickými službami Třeboň a uzavřena nová smlouva o svozu komunálního odpadu rovněž se společností
Marius Pedersen. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že Technické služby Třeboň nevyvážejí odpad
z ulice vedoucí do spodní části obce a obyvatelé tak
musí celoročně přistavovat svou popelnici až nahoru na
roh k asfaltové komunikaci. Společnost Marius Pedersen
na dotaz obce sdělila, že má k dispozici menší a lehčí
auto, které by bylo schopno zajistit obslužnost i této
části obce, a to za cenu srovnatelnou s cenou TS Třeboň.
Předem však upozorňujeme, že v zimě při sněhu a náledí
bude i nadále nutno přistavovat popelnici nahoru, neboť
i menší popelářské auto je relativně těžké a v kopci může
uvíznout i na prohrnuté a posypané komunikaci.

Jak již bylo uvedeno výše, byl vytvořen
fond na obnovu vodohospodářského majetku. Nepočítaje vklady do tohoto fondu,
jsou výdaje obce na zajištění pitné vody
stále vyšší, než příjmy z vodného –
v loňském roce obec dotovala dodávku
pitné vody částkou přesahující 30.000 Kč.
Kromě toho bylo avizováno, že se
v budoucnu podstatně zvýší odvody, které
obec hradí státu za čerpání vod z vrtů
(aktuálně se jedná o částku okolo
17.000 Kč ročně). I proto lze do budoucna
(patrně od příštího roku) očekávat mírné
zvýšení ceny vodného v obci. Nicméně
i s ohledem na to, že aktuálně patří ceny
vodného
v naší
obci
k nejnižším
v republice, nebude takové navýšení výrazným zásahem.
Obdobná situace se týká i stočného, neboť
příjmy ze stočného nepokryjí náklady na
provoz ČOV, a to ani v letech, kdy je
prováděna pouze běžná údržba bez zásadních oprav. V loňském roce činila ztráta
cca 9.000 Kč. Rovněž u stočného tak lze
v dohledné době očekávat navýšení ceny,
opět se však bude jednat o navýšení mírné
v řádu korun za metr krychlový.

Letošní jarní termín sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů připadl na sobotu 22. dubna 2017
od 10:15 do 10:25
hod. u kravína. Týká
se zejména elektrických spotřebičů, zářivek, žárovek, monočlánků, barev, laků,
tmelů, lepidel, obalů
od pesticidů a jejich
zbytků, olejů, starého
nábytku,
matrací,
umyvadel,
starých
oděvů atp. Sběr je pro
občany obce zdarma,
proto si nezapomeňte
vzít s sebou občanský
průkaz.
Co se týče financování služby sběru a svozu všech druhů odpadu, pak z poplatku
za komunální odpad
bylo v loňském roce
vybráno 106 tis. Kč,
náklady obce na nakládání s odpady pak
činily cca 188 tis. Kč.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ke konci loňského roku měl náš
Sbor dobrovolných hasičů 46 členů.
Co se týče požárního sportu, tak
se v roce 2016 družstvo mužů nad
35 let zúčastnilo obvodové soutěže
ve Lhotě, kde skončilo na 9 místě.
Tradiční Hasičení na půl cesty letos
dopadlo pro náš sbor velice úspěšně, protože družstvo mužů vyhrálo
a získalo tak od Radostic zpět putovní pohár. Úspěšné bylo i družstvo žen, které se v celkovém pořadí umístilo na druhém místě.

Z dalších činností došlo
na velký úklid hasičské
zbrojnice a údržbu výstroje,
byly vyřazeny staré hadice
a nefunkční výstroj. Členové
sboru uklidili promítací
místnost a vyklidili odpad ze
sklepa v kulturním domě,
byli nápomocni při vyplachování obecní studny, čištění
čistírny odpadních vod, kácení
stromů v zahradě u Bušků a výměně kamen v hostinci Spilka. Dále
vyčistili kanálové vpusti, zkontrolovali hydranty
a zahájili práce
na výstavbě parkovacího
stání
pro obecní automobil v jednom
ze sklepů pod
kulturním
domem.
Práce na kulturním domě a vyklízení místností
(foto: M. Šíma)

Stavění májky (foto: Martin Šíma)
Na kulturním životě v obci
se SDH v loňském roce podílel
uspořádáním masopustu, stavěním
májky, pečením prasete, uspořádáním rybích hodů, ozdobením vánočního stromečku a finančním
příspěvkem na adventní program.
Pro letošní rok pak hasiči plánují
obdobný program činností a kulturních akcí. Kulturní akce pořádané
Hasiči jsou obvykle financovány
z peněž z Masopustu, neboť ostatní
akce bývají zpravidla ztrátové.
(text vychází ze Zprávy o činnosti
SDH za rok 2016 a Plánu činnosti
SDH na rok 2017)

DIVADELNÍ KLUB
V loňském roce byla v naší obci
z podnětu Jana Vedrala obnovena
činnost ochotníků, kteří tak navázali na prvorepublikovou tradici starou devadesát let. Repertoár původního divadla tvořily české hry devatenáctého století, jako Maryša, Lucerna či Strakonický dudák, jeho
činnost však byla přerušena mobilizací a událostmi 2. světové války.
Z majetku spolku se nicméně, díky
prozíravosti Václava Němce, podařilo zachovat knihy a kulisy.
Za finanční spoluúčasti obce se
Marii Štanglové přípravou projektu
Obnovení divadelní tradice podařilo
získat finanční dotaci. V říjnu Divadelní klub pod vedením režiséra
Pavla Vedrala uvedl v zaplněném
sále Kulturního domu pohádku
Boženy Němcové „Mluvící pták,

živá voda a tři
zlaté
jabloně“.
Pohádka má celkem deset obrazů, přesto má
výrazný dějový
spád. Je pestrá na
zrenovované
kulisy, na kterých
má zásluhu Jan
Vedral, i kostýmy, které ušila
Daniela Zuzáková. Pohádka je
doprovázena
Z představení „Mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně“
hudbou
Víta
Foto: Martin Šíma
Zuzáka, osvětlení
ní i v okolních obcích (např. Radoszajišťuje Miroslav Homolka. Pro
tice) a na Krajské postupové převelký úspěch se představení dopohlídce
venkovských
divadel
sud dočkalo v obci dvou repríz,
v Trhových Svinech. Na adventním
přičemž Divadelní klub dostal poprogramu se Divadelní klub podílel
zvánku k uvedení svého představe-
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zpěvem koled na tradičním rozsvícení vánočního stromečku, vánočním představením, do kterého byly
hojně zapojeny i místní děti,
a předvánočním setkáním spojeným
s příchodem betlémského světla.
V letošním roce se Klub pustil do
nastudování nové hry a dle aktuálních informací by se jeho členové
opět rádi podíleli, případně přímo
zorganizovali, adventní program.
Případné další akce a projekty jsou
nyní předmětem jednání.
(text vychází z článku Marie Štanglové)

Adventní program (Foto: M. Šíma)

MYSLIVEČEK
V obci jste také mohli zaznamenat
činnost skupinky dětí z kroužku
Mysliveček. Vedoucí kroužku,
Mgr. Vilma Skřivánková, k činnosti
kroužku uvádí: Mysliveček je přírodovědný kroužek, který funguje
druhým rokem a je určený pro děti
od 2. ročníku základní školy. Cílem
kroužku je upevnit u dětí kladný
vztah k přírodě, naučit je, jak pečovat o zvěř a životní prostředí.
V současné době má kroužek 12
členů. S dětmi pravidelně navštěvujeme honitbu Mysliveckého sdružení Ostrolovský Újezd – Veselka
a za nepříznivého počasí využíváme klubovnu ZŠ Borovany. Náplní
hodin je jednak teorie, ale převážně
jsou to praktické činnosti, staráme
se o krmelec, sbíráme potravu pro
zvěř, seznamujeme se s místními
druhy zvěře i rostlin, mysliveckými
tradicemi i mluvou, navštívili jsme
dančí oboru, bažantnici, záchrannou
stanici pro zvířata v Třeboni, absolvovali jsme ukázku výcviku loveckých psů, vyrobili jsme a umístili
ptačí budky a krmítka, berličky pro
dravce, zkusili jsme si střelbu
ze vzduchovky, vyrobili odlitky
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stop zvěře … Každoročně v červnu
probíhá přírodovědná myslivecká
soutěž pro děti Zlatá srnčí trofej,
i náš kroužek zde měl své zástupce
s výbornými výsledky, Anetka
Králová obsadila krásné 5. místo.
Loňský školní rok jsme zakončili
dvoudenním stanováním u řeky
Stropnice v Ostrolovském Újezdu
na pozemku pana J. Jílka. Tímto
bych mu ráda poděkovala, že nám

vychází maximálně vstříc a při
každé příležitosti poskytne zázemí
pro akce našeho kroužku. V příštím
školním roce se budou malí myslivečci pyšnit vlastními tričky
s logem kroužku a v budoucnu
plánuji zakoupit dalekohled a fotopast. Doufám, že dětem vydrží jejich nadšení a chuť pro myslivost
a ochranu přírody co nejdéle a děkuji rodičům za jejich podporu.

DALŠÍ AKCE
Vedle výše uvedeného proběhly v loňském roce v obci Vepřové hody, pořádané zastupitelstvem obce, Svatováclavská
mše a Dožínky spojené s pečením prasete pořádané ve spolupráci s obcí místním Zemědělským družstvem. Před
vánoci nechybělo slavnostní rozsvícení vánočního stromku s punčem a koledami. Lze očekávat, že tyto akce se budou
opakovat i v letošním roce.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PÉČE O OBECNÍ ZELEŇ

Zejména mezi vánočními svátky jsme se potýkali
s častými výpadky veřejného osvětlení, které hlavně při
silném větru vypadávalo i několikrát denně, popřípadě
přestalo fungovat úplně. Podobné obtíže se ve stejné
době vyskytovaly i v okolí a proto bylo – zejména
v průběhu svátků – velmi obtížné rychle zajistit opravu.
Nyní již delší dobu funguje veřejné osvětlení bez potíží
(kromě světla na sýpce, které je dlouhodobým problémem a snažíme se jej vyřešit), nicméně jeho rozsáhlejší
rekonstrukce bude v budoucnu nevyhnutelná. Nemá ale
smysl provádět ji nyní a vynakládat na ni větší finanční
částky, než je nezbytně nutné, neboť nám bylo společností E.ON Česká republika s.r.o. oznámeno, že v roce
2019 proběhne demontáž elektrického vedení podél
hlavní silnice, které bude pokládáno pod zem. Na sloupech elektrického vedení, které patří společnosti E.ON,
je umístěno právě i naše veřejné osvětlení a místní rozhlas, které tedy bude nutno demontovat. Při té příležitosti bude možné případně provést jejich komplexní rekonstrukci.

V letošním roce proběhne bezpečnostní prořezávka lip
v centru obce. Dle sdělení odborníka na péči o stromy
je vhodné činit prořezávku každých 5 let, přičemž dojde
k prořezávce suchých a poškozených částí stromů
a k celkové mírné redukci objemu hmoty stromů. U lípy
vysazené hejtmanem Zahradníkem bude proveden
odborníkem doporučený hlavový řez, který zajistí,
že lípa zůstane malého vzrůstu. Pokácen bude proschlý
akát před bývalým obchodem, přičemž zástupci SDH
a Divadelního klubu přislíbili, že dřevo z pokáceného
akátu zpracují pro obecní účely.
O sekání trávy v obci se i v letošním roce bude starat
pan Frantík. Již předem však avizoval, že na konci
letošního roku by rád se sekáním trávy skončil, proto
hledáme jeho nástupce. Prosíme zájemce o tuto funkci,
aby se hlásili na obecním úřadě. Sekačku i křovinořez
má obec k dispozici vlastní, odměna činí 3.300 Kč
hrubého měsíčně.
Zároveň touto cestou děkujeme všem, kteří se na podzim podílejí na odklízení spadaného listí.
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MOŽNOST VYPŮJČENÍ OBECNÍHO MAJETKU
Z obecního majetku je možné si za mírný poplatek zapůjčit zahradní stoly a lavice, kalové čerpadlo, případně pronajmout kulturní sál. Obec má rovněž k dispozici starší osmimístný Volkswagen Transporter, darovaný obci Policí ČR.
Ten je možno zapůjčit zejména pro potřeby obecních spolků nebo pro účely sloužící zájmům více občanů obce.

SPÁDOVÝ OBVOD MATEŘSKÝCH ŠKOL

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Na začátku roku naše obec oslovila okolní obce a města,
která jsou zřizovateli mateřských škol, s žádostí o uzavření veřejnoprávní smlouvy (tj. smlouvy uzavírané
mezi obcemi za účelem zajištění služeb pro občany)
o zřízení obvodu spádové mateřské školy pro Ostrolovský Újezd. Takové opatření by zajistilo dětem
z Ostrolovského Újezda předškolní vzdělávání v některé
z okolních mateřských škol. Neznamenalo by to, že by
rodiče museli své děti do těchto školek umístit, zajistilo
by to však dětem jisté místo pro případ, že by chtěli
danou školku navštěvovat nebo nesehnali místo ve školce jiné.

K 1. 1. 2017 měl Ostrolovský Újezd 162 obyvatel hlášených zde k trvalému pobytu. V roce 2016 se v obci
žádné děti nenarodily, dvě děti se však narodily v roce
2015, a to Matěj Šíma a Leoš Hamr. Rozloučit jsme se
naopak v loňském roce museli s paní Marií Jílkovou,
Ludmilou Machovcovou a Marií Máchovou.

Zatím jsme bohužel obdrželi samá odmítavá stanoviska.
V případě, že se nepodaří obvod mateřské školy dojednat s žádnou z okolních obcí, obrátíme se s dotazem
na způsob řešení nastalé situace na Jihočeský kraj.
Vítání občánků 2015

OBECNÍ KNIHOVNA
Všem občanům a dalším zájemcům je přístupná obecní knihovna, umístěná na obecním úřadě. Její fond
je tvořen jednak vlastními knihami obce a jednak
knihami zapůjčenými z Jihočeské knihovny, které
jsou každý rok Jihočeskou knihovnou obměňovány.
Nově byl vytvořen Katalog knihovny, který je přístupný na webových stránkách obce, a kde se můžete
podívat, jaké knihy jsou Vám k dispozici. Otevírací
doba knihovny je totožná s úředními hodinami obecního úřadu a můžete ji tedy navštívit každé pondělí
od 17:30 do 19:30 hod. a každou středu od 11:00 do
14:00 hod. Vlastní fond obce je každý rok doplňován
a přijímáme proto podněty na jeho doplnění, zejména
co se týče aktuální školní doporučené četby dětí.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017

INFORMOVANOST OBYVATELSTVA

V letošním roce se opět uskuteční volby, tentokrát
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Prosíme
zájemce o členství ve volební komisi, aby se hlásili
na obecním úřadě. Volby probíhají ve dvou dnech, a to
v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne, v letošním
roce se budou pravděpodobně konat ve dnech
20. a 21. října. Členové komise mají nárok na uvolnění
ze zaměstnání, funkce je vhodná rovněž pro studenty
a důchodce. Podmínkou je věk alespoň 18 let a příjemné
vystupování. Za členství ve volební komisi náleží dle
aktuálního znění vyhlášky Ministerstva vnitra
č. 233/200 Sb. při volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky členovi okrskové volební
komise za výkon funkce zvláštní odměna ve výši
1.300 Kč, zapisovateli odměna ve výši 1.500 Kč a předsedovi odměna ve výši 1.600 Kč (hrubého).

Veškeré podstatné informace jsou průběžně zveřejňovány na úřední desce obce, a to jak na té fyzické, která
je umístěna na čekárně, tak na té elektronické, kterou
naleznete
na
webových
stránkách
obce
www.ostrolovskyujezd.cz. Kromě toho jsou vždy vyhlašovány i obecním rozhlasem. Informace vyhlašované
rozhlasem zasíláme zájemcům rovněž prostřednictvím
SMS zpráv (Centrální Informační Systém – CIS OÚ).
Pokud máte zájem SMSky dostávat, stačí se do CIS
zaregistrovat tak, že na obecním úřadě sdělíte číslo,
na které si přejete informace zasílat, případně zašlete
SMSku se svým jménem a požadavkem na registraci
do CIS na tel. č. 777 872 306. Informace o aktuálním
dění v obci, podstatné informace, ale i pozvánky na
kulturní a společenské události a fotografie z těchto akcí
můžete sledovat rovněž na Facebookovém profilu obce.
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VYHLÁŠKA O NOČNÍM KLIDU
Podle § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích je rušení nočního klidu přestupkem,
za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovenou sankci.
Doba nočního klidu je v zákoně o přestupcích definována jakožto doba od 22. do 6. hodiny. Od října loňského
roku mají obce možnost vydat obecně závaznou vyhlášku, v níž budou stanoveny výjimečné případy, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Jedná se tedy o dny, kdy nebude možné rušení
nočního klidu postihnout jako přestupek pokutou.
Na základě výše uvedeného zastupitelstvo obce přistoupilo k vydání vyhlášky, ve které stanoví výjimečné případy, kdy nebude v obci doba nočního klidu vymezena.
Do této vyhlášky byly zahrnuty všechny tradiční akce,
které se v průběhu roku v obci konají. Kromě toho byly
zařazeny i svatby ohlášené obecnímu úřadu minimálně
15 dní před konáním.
Pro úplnost ohledně rodinných akcí lze uvést, že žádný
právní předpis neomezuje konání rodinných akcí.
Rodinné akce se mohou na území obce konat
i po 22. hodině a nevyžadují ohlášení či povolení obce
ani jiného orgánu veřejné správy. V případě konání
rodinných či společenských akcí i po 22. hodině je však
nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou

zákonem o přestupcích. Po 22. hodině tak mohou akce
pokračovat za podmínky, že nenarušují noční klid.
Podrobnější informace a odpovědi na otázky týkající se
problematiky nočního klidu naleznete na webových
stránkách obce.

DERATIZACE
Upozorňujeme,
že
s ohledem na hlášený zvýšený výskyt hlodavců
(zejména potkanů) v obci
bude v nejbližších týdnech
(od 17. 3.) v obci probíhat
plošná deratizace. Nástrahy budou odbornou firmou umístěny v kanalizaci a na dalších vhodných místech. Nástrahy jsou samozřejmě konstruovány a umisťovány tak, aby je nepozřela jiná zvířata, zejména při
venčení svých mazlíčků však dbejte zvýšené opatrnosti,
neboť nebezpečí pro ně mohou představovat i uhynulí
otrávení hlodavci. Zároveň je možné, že v průběhu deratizace zaznamenáte jejich zvýšený výskyt. Otrávení
hlodavci jsou dezorientovaní a snižuje se u nich světloplachost, častěji se tudíž objevují na povrchu a před
lidmi neprchají.
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Brigáda na úklid nově zrekonstruovaného sálu kulturního domu 28. 3. 2015 (Foto: Martin Šíma)
BLAHOPŘÁNÍ V RÁDIU
Obec nechává svým občanům starším 50. let k narozeninám zahrát v rádiu na stanici Český rozhlas České Budějovice
písničku, která je doprovázena blahopřáním. V blahopřání je uvedeno jméno, příjmení a v případě významných jubileí
i označením tohoto jubilea. Žádáme ty, kteří si to nepřejí, aby tuto skutečnost oznámili na obecním úřadě.

