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Automobil který nám bude v blízké dob dodán

4/2015

Svážíme bioodpad z obce Krty
Jak již bylo eno v minulém ísle, byla obci Krty poskytnuta podpora na
spolufinancování projektu „Svážíme bioodpad z obce Krty“ v rámci
Opera ního programu Životního prost edí z prost edk Státního fondu
životního prost edí R. Hlavním cílem tohoto projektu je po ízení
svozového automobilu do 3,5t (úvodní fotografie) v etn kontejnerového
nosi e, t ech velkoobjemových kontejner , domovních kompostér a
výkonného št pkova e. V prob hlém výb rovém ízení do kterého se
ihlásily dv firmy, byla vít znou nabídkou, pro nejnižší cenu
1.745.000K bez DPH vybrána spole nost Agro Trnava. Termín dodání
má vít zná spole nost do 10.11.2015. U této p íležitosti uspo ádal SDH
Krty brigádu, kdy upravili nájezd u bývalé truhlárny, aby se nové vozidlo
lo kde zaparkovat. Další brigádou spojenou s tímto projektem bude
úklid v okolí truhlárny a oplocení celého pozemku pro zabezpe ení jedné
z nejv tších dotací, kterou se nám poda ilo získat. O p ipravované
brigád budete v as informováni.
Pomník v novém kabát
Z n kolika zaslaných žádostí o dotaci ze St edo eského kraje nám
zastupitelstvo p ikleplo jedinou a to na restaurování pomníku padlým I.
Sv. války na návsi. Celkové náklady byly restaurátorským zám rem
vy ísleny na 90.000K , kdy by spoluú ast obce m la init 5%. V sou asné
dob se výb rovým ízením vybírá vhodná firma pro restaurování. O
výsledku ízení budete informováni na ve ejném zasedání.
!! Pozor na platnost Vašeho ob anského pr kazu !!
V letošním roce kon í desetileté období od hromadné vým ny ob anských
pr kaz provád né v roce 2005. Doporu ujeme Vám ov it si, zda nekon í
platnost i Vašeho ob anského pr kazu. O vým nu ob anského pr kazu si
žete požádat u kteréhokoliv obecního ú adu obce s rozší enou
sobností, (v našem p ípad MÚ Rakovník). Doporu ená lh ta k podání
žádosti je 30 – 60 dn p ed koncem platnosti stávajícího ob anského

pr kazu, nejpozd ji však do 15 pracovních dn po dni, ve kterém došlo ke
skon ení platnosti ob anského pr kazu.
Uzav ení p ejezdu a instalace dopravního zna ení
stský ú ad Rakovník, odbor dopravy jako p íslušný orgán státní správy
ve v cech stanovení p echodné úpravy silni ního provozu na pozemních
komunikacích upravuje dopravní zna ení silni ního provozu na silnici .
III/2065 v obci Krty v míst železni ního p ejezdu z d vodu výstavby
ejezdového zabezpe ovacího za ízení. V období od 5.10.2015 do
9.10.2015 bude úplný zákaz vjezdu p es tento p ejezd.

Mapka

Nebezpe ný odpad
Svoz nebezpe ného odpadu prob hne 3.10.2015od 8,50 do 9,05.
Nebezpe né odpady:
Zne išt né obaly – prázdné obaly od barev, edidel, tmel , lepidel, maziv,
olej apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, lak , lepidel, t snících materiál
Absorp ní inidla – istící tkaniny, zne išt né ochranné od vy a rukavice,
zne išt né hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry
Pneumatiky:
-osobní, nákladní, traktorové
Použité elektroza ízení:
-malé spot ebi e - vysava e, žehli ky, fény, holicí strojky, pily, vrta ky aj.
- TV, monitory, po íta e, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, p ehráva e
aj.
- velké spot ebi e – pra ky,suši ky, my ky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
- chladící za ízení - chladni ky, mrazni ky, klimatizace, vinotéky
Ostatní:
Zá ivky – trubicové, výbojky, úsporné zá ivky
Olov né akumulátory
NE – b žné,reflektorové a halogenové žárovky!
Hasi sko-nehasi ské klání
V ned li 5.7.2015 prob hlo od 13.00 na návsi hasi sko-nehasi ské klání
spojené s d tským dnem. P ipraveny byly sout že pro ty lenná družstva
dosp lých a hry pro d ti. Nejv tším lákadlem pro nejmenší byl skákací hrad
a ukázka hasi ské techniky. Po celé odpoledne panovalo velké vedro, proto
išly vhod sout že, kde se používala voda. Dosp lí i d ti si užila celé
odpoledne. Velké pod kování pat i SDH Jesenice, které také utvo ilo
družstvo a pustilo se do litého boje , ale také zp ístupnili hasi ské auto
tem.

Volejbal v Blatn
Sobotní dopoledne dne 11.7.2015 pat ilo volejbalovému turnaji v Blatn ,
kam jsme byli pozváni. Po dlouhých peripetiích se složením mužského
družstva jsme nakonec odcestovali hájit barvy obce. V t lenné skupin
muž , jsme nakonec jedno utkání vyhráli a jedno prohráli, ímž jsme
obsadili druhé místo. Velmi p íjemný den jsme nakonec zakon ili U Krtka,
kde jsme úsp ch ádn zapili.

Krthádka – 18.7.2015
Krthátkový den byl skv lý,
Všichni jsou moc spokojený.
íštím rokem se sejdeme zase,
v ur eném ase, na naší trase.
Za organizátory Petra Zabavíková

Krtská plácaná
Již pátý ro ník Krtské plácané aneb amatérského volejbalového turnaje
se uskute nil 29.8.2015 od 13.00. Mezi p ti p ihlášenými mužstvy
byli tradi ní ú astníci z Blatna, Kladenský Petasites, dv družstva
z Krt a nová ek z Ebru pod taktovkou Dany Krej ové. Od samého
za átku se na asfaltové ploše odehrávaly urputné boje plné krásných
vým n a srandovních situací. Celé sobotní odpoledne prob hlo ve velmi
átelské a pohodové atmosfé e. Hlavní pod kování pat í sponzor m,
kterými byli Pekárna Šanov, Obec Krty, Coop, Hostinec U Krtka,
Becker Bohemia a celá ada dobrovolník .

Krtský výšlap
Další ro ník amatérského závodu horských kol se odehrál v sobotu
13.9.2015 se startem od 12.30 na návsi. Celkem 40 dosp lých postupn
absolvovalo náro nou 20-ti nebo 40-ti kilometrovou tra . Pro 20 d tí
byla p ipravena 6-ti kilometrová zkrácená tra v lese, nebo pro mén
odvážné 550 metr dlouhý okruh na návsi. Všichni závodníci se
po ádn unaveni a špinaví vrátili do cíle, kde na n ekala domácí
gulášová polévka, nebo skv lé kotletky a krkovice p ipravené od naší

hostinské s dob e vychlazeným Rakovnickým pivem i Kolínskou
limonádou. Tohle všechno p isp lo k neskute pohodové atmosfé e,
kterou si všichni moc pochvalovali. Velké pod kování pat í sponzor m,
kte í se podíleli na akci: Rakovnický pivovar, Kolínské sodovkárny,
Obec Krty, Pekárna Šanov, M sto Jesenice. Velké pod kování také
pat í všem dobrovolník m, bez kterých by se tato sportovní akce
nedala zorganizovat.

kování ps
Paní doktorka Kolá ková informuje, že dne 7.10.2015 v 16.00
prob hne p ed prodejnou potravin o kování ps .
Cena jednotlivých vakcín:
130,- vzteklina
350,- kombinovaná
ipravované akce:
Posvícenská zábava /SDH Krty/ 24.10.15 – 20.00
Rozsvícení stromku /obec – kostel sv. Vojt cha/ 28.11.2015 – 15.30
Zpívání v kostele /obec – Fu íkovi/ 24.12.15 – 21.00
Sportovní turnaje (hostinec - šipky, Lóra) termíny nejsou stanoveny
Country ve er (hostinec -Fu íkovi) – termín není stanoven
Silvestr /obec/ - 31.12.2015 – 20.00
Otevírací doba pohostinství:
Léto nás pomali ku opustilo a „U krtka“ se m ní provozní doba.
Provozní doba bude od 1.10.
Pátek od 16.00
Sobota od 18.00
-

