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AKTUÁLNÍ TÉMA
Pokračuje topná sezona. Někdo má plyn, někdo topí elektřinou, někdo spaluje uhlí a dřevo. Občas
se pálí i nejrůznější odpad. Při domácím spalování odpadů vzniká množství toxických látek, které
unikají do ovzduší a škodí nám všem. Škodlivých prvků je hodně. Uvádíme jen několik příkladů:
dioxiny (staré palety, dřevo z demolic, starý nábytek a chemicky ošetřené dřevo). Fosgen a ftaláty
(PVC), polycyklické aromatické uhlovodíky (polypropylén, polyetylén, PET láhve), formaldehyd
(dřevotříska, koberce, tapety), těžké kovy (barevné letáky, časopisy, nápojové kartony).
A jak nám vlastně škodí? Většina z nich je rakovinotvorná, dále poškozují náš imunitní systém,
narušují funkce hormonálního systému a reprodukční funkce. Poškozují ledviny a játra.
Mimochodem, fosgen byl v první světové válce používán jako bojový plyn. Výčet všech rizik není
úplný, kompletní informace naleznete na Internetu. Prostě a jednoduše – spalování odpadu
zanechává na naší planetě stopu, která se jen těžko odstraňuje.
Co tedy můžeme rozumně spalovat? Podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. je na otevřeném ohni
povoleno pálit dřevěné uhlí a čisté dřevo. V kotlích a kamnech pak pouze palivo doporučené
výrobcem. Při porušení těchto pravidel riskujeme správní řízení a pokutu až do 30000,-Kč.
Jak se bezpečně zbavit odpadu? Snažte se omezit množství odpadu již při nákupu – používejte vlastní
tašky nebo přepravní boxy. A pokud již odpad vznikne, je nutné jej třídit a odevzdat do připravených
kontejnerů nebo na sběrný dvůr.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jsme velmi rádi, že naše obec je čím dál tím lepší ve třídění odpadů. Společnost EKO–KOM, která
zajišťuje provoz, třídění a recyklaci odpadů, také zpracovává pravidelné
statistické přehledy, které hodnotí, jak jednotlivé obce v našem regionu třídí
odpad. Stále více našich občanů poctivě třídí a to se odráží i na nákladech za
vyvážení odpadů. Všem občanům, kteří třídí odpad, bychom touto cestou rádi
poděkovali. Naše obec se umístila v rámci kraje na 32. místě a to je vzhledem
k počtu obcí výborný výsledek.

CO JIŽ PROBĚHLO
Posvícenské posezení. Jedna z větších akcí, která proběhla na přelomu září a října byla posvícenská
zábava. Celá akce se uskutečnila v bývalé hospodě a k naší radosti byla hojná účast. Šikovné
hospodyňky přinesly ochutnat vynikající posvícenské koláčky – ještě jednou děkujeme. Celý večer
se odehrával v duchu dobré nálady a legrace. Hrála hudba, tančilo se, zpívalo.

Podzimní procházka. Počasí nám přálo, i když trošku štípal mráz. Vycházka nebyla náročná - cca
6,5 km. Celou trasu zvládli všichni účastníci včetně dětí i seniorů ☺. Zhruba v polovině cesty na nás
čekalo malé překvapení - lavičky k odpočinku a teplé nápoje, abychom nabrali síly. Kdo chtěl, mohl
si dát teplý čaj či svařené víno nebo jen vodu. Cíl byl v našem parku, kde jsme celou procházku
zhodnotili, opekli jsme si buřty, popovídali si a šli domů.

Mikulášská byla 4. 12. 2015 od 17:00 hodin u Obecního úřadu. Byla to již tradiční akce pro děti, které
se zde setkaly s Mikulášem, andělem a s čerty. Nechyběla hudba, malé občerstvení a dobrá nálada.
Všem děkujeme za účast!!

Zpívání koled u kapličky
Letos poprvé jsme se sešli u kapličky, kde jsme si společně zazpívali koledy u vánočního stromečku
a vychutnali si vánoční atmosféru. Myslíme si, že se tato akce velice povedla a příští rok ji určitě
zopakujeme.

CO SE PRÁVĚ TED DĚJE V OBCI
Končí realizace ČOV u obecní bytovky. Bylo to náročné z hlediska koordinace prací, ale čistírna
odpadních vod je hotová a připravená ke kolaudaci. Součástí výstavby je i odvodnění bytovky.
Byl uklizen prostor „Na vrškách“ a doplněny informační tabule, kam se co může ukládat samozřejmě vždy po dohodě s obecním úřadem.
Finišují práce na projektu obecního vodojemu. Téměř všechna povolení již máme a zbývá jich zajistit
jen několik. Jsme jedna z nejsušších oblastí Jižních Čech a realizace vodojemu je pro život obce velmi
důležitá. Kvalita vody je v současné době vynikající: bakterie 0, dusičnany 13mg (podle posledních
rozborů vzorků ze dne 3. 12. 2015). Nový vodojem by měl zajistit dostatečné množství vody pro
všechny a ještě výrazně zlepšit i kvalitu vody.
Dokončujeme autobusovou zastávku ve směru z Písku do Tábora. Zatím jsou položeny základy a
brzy budeme zastávku montovat. Věříme, že nová zastávka přispěje k lepšímu obrazu naší obce.
V těchto dnech budeme muset opravit některá propouštějící šoupata na obecním vodovodu,
abychom zamezili zbytečnému úniku vody.

OSLAVENCI
Všem občanům, kteří slaví narozeniny v listopadu a v prosinci přejeme všechno
nejlepší, hodně štěstí a spoustu úspěchů ve všech směrech!!

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Vánoční stromky z našich lesů budou k dispozici od 17. 12. 2015 u obecního úřadu. Na každého se
dostane.
Vánoční posezení bude v sobotu 19. 12. 2015 od 18:00 hodin ve školícím zařízení ČVÚT
Srdečně zveme všechny občany na každoroční, již tradiční vánoční posezení, které proběhne
v budově školícího zařízení ČVUT. Bude pro vás připraveno občerstvení, k tanci a k poslechu hraje
pan Tomáš. Opět budou jezdit svozová auta, která Vás dovezou tam i zpět (více informací o
odjezdech aut na obecním úřadě).

CO SE DĚJE V NAŠEM OKOLÍ
ADVENT V PÍSKU
• 20. 12. 2015 od 13:00 do 17:00 hodin živý betlém s Betlémským světlem, okolí Děkanského
kostela
ZÁHOŘÍ
• 24. 12. 2015 tradiční půlnoční mše

CO ŘÍCI ZÁVĚREM
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě
kulturních a sportovních akcí v naší obci.
Občanům naší obce přejeme šťastné a klidné prožití vánočních svátků a také
bohatou nadílku. Do nového roku 2016 přejeme hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak i v profesním životě.

