Krtský
zpravodaj

1/2015

INFORMACE PRO OB ANY
ední hodiny OÚ Krty
pond lí 8.30 - 9.30 /starosta, místostarostka/
tvrtek 18.30 – 20.00 / starosta, místostarostka,ú etní /
Brigáda
V sobotu 14.3.2015 se uskute nila za chladného po así obecní brigáda.
Program byl pro skupinu dobrovolník náro ný. Uklízela se výzdoba
v kostele, st hoval se sklad na obecním ú ad a jelikož se blíží as
otev ení d tského h išt , bylo nutné uvolnit pískovišt pro nový písek.
Pro náro ný program nedošlo na plánované pro ezávání strom .
Aktuální termíny brigád po ádaných obcí Krty nebo SDH Krty budou
vyv šeny na výv sní tabuli.
kujeme všem, kte í se zú astní, a tak pomáhají zkrášlovat svou
obec.
D-test
Spot ebitelská organizace nabízí ob an m bezplatn
poradenství v oblasti spot ebitelského práva na tel. 299149009
v pracovní dny 9 -17 hod. /b žný telefonní tarif/
Možnost ešení spor mezi spot ebiteli a podnikateli prost ednictvím
služby VašeStížnosti.cz na www.vasestiznosti.cz.
Na OÚ je možno vyzvednout tišt né p íru ky „Jak nespadnout do
pasti“, „Jak na koupi ojetého vozu“ a samolepky ur ené k nalepení na
poštovní schránku „Nevhazujte reklamu“, „Prodejci nezvo te“.
íru ky a samolepky je možné si vyzvednout v ú edních hodinách na
OÚ v Krtech.

Nová OZV 1/2015 o t íd ní odpadu
Tato vyhláška stanovuje nové možnosti t íd ní komunálního odpadu
pro ob any. Výše jednotlivých poplatku za komunální odpad se
nem ní.
íd ný odpad je shromaž ován do zvláštních sb rných nádob.
esné zn ní vyhlášky je možné k nahlédnutí na obecním ú ad nebo
na webových stránkách obce Krty.
Poplatky za psy
Upozor ujeme ob any, že dnem 31.3.2015 skon í termín, možný pro
uhrazení poplatku za psa plynoucího z OZV 1/2011 o místních
poplatcích.
Poplatku ze ps podléhají psi starší t í m síc
Sazba poplatku ze ps iní ro :
a) za prvního psa
100,-K
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
200,-K
c) za prvého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého d chodu, který je jeho jediným zdrojem
íjmu, anebo poživatel sirot ího d chodu
50,-- K
d) za druhého a psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého d chodu, který je jeho jediným
zdrojem p íjmu, anebo poživatel sirot ího d chodu
200,- K .
íd l palivového d eva
Dne 16.2.2015 prob hlo na obecním ú ad p id lování palivového
eva. Termín dokon ení t žby a následné úhrady je stanovený na
31.5.2015. Další termín p id lování lokalit k t žb bude zve ejn n na
edních deskách.
Nebezpe ný odpad
Svoz nebezpe ného odpadu prob hne 18.4.2015 od 9,15 do 9,30.

Kultura
Masopust
Již tradi prob hl v naší obci Masopust. V sobotu 7. února 2015 ve
12.30 hodin se za slune ného po así vydalo 26 masek na pr vod obcí.
Masopust byl zakon en „porážením kobyly“a p átelským posezením
s hudbou na sále KD. Sbor dobrovolných hasi Krty d kujeme jako
po adatel t m, kdo nás podpo ili svou ú astí.
ipojujeme n kolik fotografií z akce.

MDŽ
Oslava MDŽ prob hla v hostinci „U krtka“. Nechyb la veselá nálada
a ani již tradi ní „hra o ceny“. Pro ženy bylo p ipraveno pohošt ní a
dárek.
ipravované akce:
Velikono ní obch zka obcí / Velikono ní pond lí/
Pou ová zábava /25.4. 2015/
Stav ní Máje, posezení u ohn , pálení arod jnic. / 30.4. 2015/
/další akce, termíny a podrobnosti budou up esn ny na výv sní
tabuli/
Otev ení pohostinství:
20.3 2015 bude od 16.00 znovu otev eno pohostinství
„U krtka“.
Provozní doba bude v sou asné dob následující:
Pátek od 16.00
Sobota od 18.00
Jubilanti
V prvních t ech m sících roku 2015 oslavili
životní jubileum
Pan Jaroslav Vítek st.
Pan Rudolf Vávra
Sportovní úsp ch
Blahop ejeme naší spoluob ance Adin Hykové
k vít zství na Mistrovství R, které
se uskute nilo ve Zlín .
ejeme mnoho dalších podobných sportovních
úsp ch .

