Krtský
zpravodaj

Vít zové hlavní ceny na Posvícenské zábav

5/2015

Sb rný dv r Jesenice
sto Jesenice po konzultaci s firmou, která pomáhá s administrací dotace,
nastavilo jednotlivé parametry dohody o odvozu odpadu do sb rného dvora. Tato
dohoda vychází také z informací, které m sto zaslalo p i zapojení obce Krty do
projektu. M sto Jesenice bude i nadále hradit náklady na správce sb rného dvora
bez požadavku na zú astn né obce na refundaci jeho mzdy. Na druhou stranu
nechce (myšleno - m sto Jesenice) hradit likvidaci odpad za obyvatele
zú astn ných obcí. Proto vytvo ili návrh dohody o p edávání odpadu, dle které
bude za odebraný odpad od ob an obce Krty p eú továvat tyto náklady práv
obci Krty.
Dle této dohody by m lo vše fungovat následovn :
1. Od všech obyvatel bez výjimky budou zpoplatn ny tyto odpady - stavební su ,
použité pneumatiky a sm sný komunální odpad (myšleno b žný odpad pat ící do
popelnice).
2. U ostatních odpad (bio, nebezpe ný, apod.) nem žeme jako obce od svých
obyvatel vybírat poplatky v hotovosti, proto bude každý dovezený odpad zvážen
a následn bude dle vážního lístku náklad fakturován 1 x m sí
dané obci, kde
má dovozce odpadu trvalé bydlišt nebo vlastní objekt k rekreaci. Pozn. Za tyto
odpady nelze vybírat poplatky v hotovosti na sb rném dvo e, nicmén lze tyto
náklady promítnout do systému odpadového hospodá ství dané obce a p ípadn
dle toho upravit výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu.
Provozní doba sb rného dvora je ÚT - SO 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00,
NE a PO je zav eno.
Jednotlivé ceny jsou kalkulovány dle ceníku firmy Becker, ke kterým jsme
dopo etli náklady na manipulaci a odvoz, proto se cena m že odlišovat od
ceníku, který má obec Krty od Beckeru. Vše je kalkulováno tak, že m sto
Jesenice nevyd lá ani korunu na vyvezeném odpadu. Naopak i nadále bude
sto Jesenice na provoz doplácet z vlastního rozpo tu. M sto Jesenice žádá
obyvatele obce Krty, aby byli pou eni o tom, že je vhodné mít jednotlivé odpady
rozt íd né z domova, tím dojde k urychlení vykládky jednotlivých odpad .

Ceník odpadu zaslaného m stem Jesenice
Kód odpadu Název odpadu
20 01 21
Zá ivky
20 02 02
Zemina a kameny
20 01 23
Lednice
20 01 35
Televize apod.
20 01 36
Elektrošrot
20 01 27
Barvy
20 01 33
Baterie a akumulátory
20 01 29
Detergenty obsahující neb. látky
20 01 19
Pesticidy
20 01 17
Fotochemikálie
20 01 15
Zásady
20 01 14
Kyseliny
20 01 13
Rozpoušt dla
18 02 05
Chemikálie sestáv. z neb. látek
18 01 06
Chemikálie obsahující neb. látky
17 06 05
Stavební materiály obsahující azbest
17 04 05
Železo a ocel
17 01 07
Sm si nebo odd lené frakce betonu,
cihel, tašek
16 06 04
Alkalické baterie
16 05 08
Vy azené organ. chemikálie obsah. neb.
látky
16 05 07
Vy azené anorgan. chemikálie obsah.
neb. látky
16 01 03
Ojeté pneumatiky
16 06 01
Olov né akumulátory
16 01 14
Nemrznoucí kapaliny obsah. neb. látky
16 01 13
Brzdové kapaliny
15 01 10
Obaly zne išt né
15 02 02
Absorp ní inidla, filtr. materiály
13 02 05
Motorové a ostatní oleje
íd ný komunální odpad (papír, plast, sklo)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 01 Net íd ný komunální odpad
20 03 07 Objemné složky komunálního odpadu
17 02 01 D ev ný odpad
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Posvícenská zábava
V sobotu 24. 10. 2015 se od 20.00 uskute nila na sále KD Krty Posvícenská
zábava. SDH v Krtech d kuje všem, kte í nás finan
a materiáln podpo ili p i
po ádání této zábavy. Plný sál se p íjemn bavil p i hudb pana T ísky.
Za SDH Lebeda Bohuslav

Nau ná stezka Krtské skály
V sou asné dob byla dokon ena nau ná stezka Krtské skály. Okruh dlouhý cca
4 kilometry vede áste
po modré turistické zna ce a je zna en vlastními
sm rovými šipkami. Trasa vede skrz PP Krtské skály, okolo PP Ostrovecké
olšiny, Ostroveckého lomu a zase zp t do Krt, kde je na trase umíst no p t
informa ních panel , zapln ných informacemi o historii obce, t žby žuly i
pov stí spojených se zdejším krajem. Všem, kte í tuto stezku navštíví, p ejeme
mnoho nových poznatk a p íjemnou procházku krásnou krajinou.
ADINA POSUNULA SV TOVÝ REKORD !!!!!
V Estonsku ve m st Tallinn ve dnech 15. - 19.10.2015 prob hlo
MISTROVSTVÍ EVROPY v bench press, kde nemohla chyb t naše závodnice
Adina Hyková. I zde ukázala svojí výbornou formu a právem ve své kategorii
M4 (nad 70 let) zvít zila a nejen to. Svým výkonem 78Kg posunula v této
kategorii sv tový rekord. Takže gratulujeme a p ejeme hodn zdraví a sil do další
sezóny

Filmové st edy U Krtka
as se p ehoupl do své zimní poloviny, tma se hlásí o slovo stále d íve, z tohoto
vodu p istoupil hostinec U Krtka k nápadu uspo ádat FILMOVÉ ST EDY.
Každý týden ve st edu pro Vás budou p ipraveny filmové hity. Nejprve se
o slovo p ihlásí v 17.00 d tské filmy, které ve 20.00 vyst ídají filmy pro dosp lé.
V prvních 14ti dnech jsme filmy vybrali náhodným výb rem, další si budete
moci vybrat sami b hem promítání. Zde je program na prvních 14náct dn
s popisem jednotlivých filmových hit .

St eda 4. 11. 15
17.00
HOTEL TRANSYLVÁNIE
Žánr: Animované / D tské / Komedie / Rodinné
Zem p vodu: USA
Rok výroby: 2012
Délka: 88 minut
Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty,
ale také vlastníkem stylového Hotelu Transylvánie luxusního p tihv zdi kového resortu, kde se mohou
všechna monstra sv ta (tedy Frankenstein, Mumie,
vlkodlaci, Zombie, neviditelný muž a spoustu dalších) dostat daleko od všech a
být jen sami sebou v bezpe ném prost edí bez lidí. Ale pro Drákulu existuje ješt
daleko d ležit jší d vod, pro držet oby ejné smrtelníky dál od Hotelu
Transylvánie: aby ochránil Mavis, svojí milovanou náctiletou dceru. Jako v tšina
teenager i Mavis chce opustit hnízdo a prozkoumávat velký sv t za hranicemi
hotelu. Jenže to je myšlenka, která Draculu skute
d sí! A navíc se blíží
termín, kdy se budou ve velkém stylu slavit narozeniny jeho milované Mavis a v
hotelu se ne ekan objeví lov k…
St eda 4. 11. 15
20.00
HODINOVÝ MANŽEL
Žánr: Komedie, / Rodinné 100 min
Zem p vodu: esko
Rok výroby: 2014
Délka: 100 minut
Režie: Tomáš Svoboda, Scéná : Tomáš Svoboda,
Kamera:Karel Fairaisl
Hudba: René Rypar
Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek,
Lukáš Latinák, Jitka van arová, Zuzana Norisová, Eva Holubová, Nina
Divíšková, Lenka Vlasáková, Simona Bab áková, Jana Stryková, Andrej Hryc,
Vasil Fridrich, Lenka Zahradnická, Dana Batulková, Norbert Lichý, Milan
Šteindler, Pavel Šim ík
Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy Tomáše Svobody vypráví p íb h
ty p átel, vášnivých hrá vodního póla, kte í spole
provozují bazén. Ten
jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a tve ice se tak rázem ocitá

doslova na dn . Jeden z nich pak na dn bazénu za ne dokonce i bydlet, když se
pohádá s manželkou a uražen odejde z domova. Z nedostatku p íležitostí za nou
chlapi podnikat jako „hodinoví manželé" a zakrátko si najdou klientelu mezi
místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají
krom oprav asto i velmi specifická p ání a pot eby. To se však pomalu p estává
líbit partnerkám a manželkám našich hrdin ... Takto rozehraný p íb h pak
graduje ne ekanou cestou do Tater, kde se vše po ádn zamotá, aby nakonec vše
dosp lo do zdárného konce, který slibuje nejedno p ekvapení.
St eda 11. 11. 15
17.00
HOTEL TRANSYLVÁNIE II
Komedie / Fantazie / Rodinný / Animovaný
USA, 2015 , 89 min.
Jelikož Dracula ustoupil od striktní zásady
ubytovávat v Hotelu Transylvánie pouze p íšery,
ale mohou do n j i lidé, za íná se mu docela da it.
Za zav enými dve mi ovšem pochybuje o tom,
zda se jeho nap l lidský a nap l upí í vnuk Dennis
bec n kdy stane upírem. Proto se rozhodne, že
požádá své p átele, aby mu nachystali kurz pro
strašidla. Nemá ale ani tušení, že na návšt vu se k
mu chystá Dracul v otec Vlad, který o tom, že jeho pravnuk není istokrevný
upír ani o tom, že do hotelu mohou i lidé, v bec neví.
St eda 11. 11. 15
20.00
NEDOTKNUTELNÍ
Komedie / Drama / Životopisný
Francie, 2011, 112 min
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano, Scéná :
Olivier Nakache, Eric Toledano, Kamera: Mathieu
Vadepied, Hudba: Ludovico Einaudi
Hrají:
François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey
Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede
Bellugi, Cyril Mendy, Emilie Caen, Sylvain Lazard,

Benjamin Baroche, Antoine Laurent, Grégoire Oestermann, Salimata Kamate,
Joséphine de Meaux, François Bureloup, Thomas Solivéres, Nicky Marbot, JeanFrançois Cayrey, Caroline Bourg
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka vybere
Drisse, živelného mladíka z p edm stí, kterého práv propustili z v zení. Jinými
slovy - najde si na tuto práci tu nejmén vhodnou osobu. Poda í se jim však
propojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky,
luxusní obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neo ekávaným a hlavn
„nedotknutelným“, p esn takovým se stane jejich p átelství… Komedie
s dramatickou zápletkou o tom, že ani od krku po prsty u nohou nepohyblivý
lov k odkázaný na pomoc druhých, nemusí ztratit smysl života. A o tom, že i
nejmén pravd podobné spojení melancholického multimilioná e a extrovertního
recidivisty m že humorn zap sobit na diváka a m že se z n j stát kasovní trhák.
Hostinec U Krtka – Martinská vína
Stejn jako do celé republiky, tak i do hostince p ijede Martin, který p iveze
vinné skvosty. Více informací Vám poskytne personál hostince.
Další finan ní injekce ze státních pen z
Ve tvrtek 29. 10. 15 p istála v datové schránce další z dobrých zpráv.
Ministerstvo životního prost edí obci Krty poskytlo dotaci na ošet ování porost
do 40let skute ného v ku (pro ezávky). Výše poskytnuté podpory iní 23.620K .
Palivové d evo
Systém palivového d eva ur il termín do kdy má být vyt ženo a uhrazeno
id lené palivové d íví. Palivové d evo musí být vyt ženo nejpozd ji do
30.11.2015 s termínem úhrady do 15.12.2015. Po tomto termínu bude možné
žit pouze užitkové d evo nebo v ojedin lých p ípadech d evo kalamitní. Další
íd l d eva bude až v roce 2016.
ovné, tisk, kopie, laminování
Obecní ú ad poskytuje následující služby ob an m:
Tisk jednostranného ernobílého výtisku – A4 2K , A3 5K
Tisk oboustranného ernobílého výtisku – A4 3K , A3 8K
Kopie jednostranného ernobílého výtisku – A4 2K , A3 5K
Kopie oboustranného ernobílého výtisku – A4 3K A3 8K
Laminování A4 – 1Ks 10K
Laminování A3 – 1Ks 15K

Obec Krty poskytuje následující služby ob an m:
Pronájem sálu pro ob any Krt
Sál s úklidem – 200K / akce na den
Sál bez úklidu – 500K / akce na den
Pronájem sálu pro cizí
Sál s úklidem a bez otopu – 150K za každou zapo atou hodinu
Sál bez úklidu a bez otopu – 150K za každou zapo atou hodinu + 500K úklid
Do pronájmu sálu se p ipo ítává skute
zm ena p ed a po akci.

spot ebovaná elekt ina, která je

Obec Krty prop uje následující:
Prop ení piknikového stanu (6 x 3 metry) – 250K / den na akci
Prop ení rozmetadla – 300K na den
Prop ení lavic (6osob) – 30K /kus/den (obec vlastní 6ks lavic)
Prop ení várnice (20l) – Zdarma (obec vlastní 2ks várnic)
Obecní brigáda
21.11.2015 10.00 – Obec Krty z d vodu konání rozsvícení stromku po ádá
brigádu na úklid a zdobení kostela. (košt , pilka na stromky s sebou)
6.12.2015 9.00 – Vánoce se blíží, proto pojedeme spole
pro strome ky (pilka
nutností).
ipravované akce
4.11.
17.00/20.00
Filmová st eda (hostinec)
(Hotel Transylvania / Hodinový manžel)
11.11.
17.00/20.00
Filmová st eda (hostinec)
(Hotel Transylvania II / Nedotknutelní)
13.11.
19.00
Posezení s kytarou (hostinec)
V pátek 13.11 bude v hostinci U Krtka živá hudba, p ij te posed t a
bavit se
18.11.
17.00/20.00
Filmová st eda (hostinec)
25.11.
17.00/20.00
Filmová st eda (hostinec)
27.11.
18.00
Tvorba adventní dekorace (hostinec)
28.11.
15.00
Rozsvícení strome ku za zp vu Žihelského smíšeného
veckého sboru v kostele sv. Vojt cha (obec)
2.12.
17.00/20.00
Filmová st eda (hostinec)
4.12.
19.00
Mikulášská country besídka (hostinec) hrají Fu íkovi
5.12.
16.00
Krty obchází Mikuláš (Brda J.) zájemci se mohou hlásit na
telefonu 732 288 523
9.12.
18.00
esko zpívá koledy (obec)

9.12
16.00/20.00
Filmová st eda (hostinec)
16.12.
17.00/20.00
Filmová st eda (hostinec)
23.12.
17.00/20.00
Filmová st eda (hostinec)
24.12.
21.00
Váno ní koncert (obec)
30.12.
17.00/20.00
Filmová st eda (hostinec)
31.12.
20.00
Silvestrovská zábava (obec)
Sportovní turnaje (hostinec - šipky, Lóra) termíny nejsou stanoveny
Blahop ejeme oslavenc m
Své životní jubileum oslavili nebo do konce roku oslaví:
17.10. Šterclová Milena
13.12. Blaha František
14.12. Helebrantová Zde ka

