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Vážení spoluobčané,
začátkem března letošního roku přišla nejtvrdší opatření, která nařídila Vláda ČR v
souvislosti s narůstajícím počtem nakažených. Opatření trvala po celý měsíc. Z tohoto
důvodu se i nadále nekonaly žádné společenské akce ani veřejné zasedání zastupitelů
obce. Zaměstnanci obecního úřadu jsou pravidelně testováni na Covid-19 a dodržují se
veškerá hygienická opatření. Stále upřednostňujeme písemný a telefonický styk před
osobním. Prodloužili jsme lhůtu splatnosti místních poplatků za svoz odpadů pro majitele
rekreačních nemovitostí a splatnost poplatku za vodu až do konce měsíce května 2021.
V březnu probíhalo výběrové řízení na zhotovitele akce Modernizace sběrného místa.
Vítězné firmy budeme schvalovat na veřejném zasedání zastupitelů obec, které se
uskuteční v pátek 16. dubna 2021. Momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele
obecního vrtu na Rafandě. Vítěz se bude také schvalovat na dubnovém zasedání
zastupitelů obce. Dále budeme schvalovat novou obecně závaznou vyhlášku o pohybu
psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích a úpravu obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku z pobytu, které byly v březnu připraveny. V nejbližších dnech také
proběhne výměna podlahové krytiny v lokále Ždírecké hospody, která je již značně
poškozená. Zároveň bude provedena i výmalba, tak aby hospoda byla připravena před
jejím otevřením.
Vzhledem k tomu, že děti stále nemohou chodit do školy, vyhlásil pro ně obecní
úřad „kamínkovou výzvu“. Děti měly za úkol vyzdobit kamínky jarní či velikonoční
tématikou a doručit je na úřad. Původně jsme kamínky zamýšleli věnovat našim seniorům
nad 75 let. Děti i jejich rodiče nás však velmi překvapili a namalovali celkem 321 kamínků!
Jeden hezčí než druhý a každý byl originál. Mohli jsme tak podělit všechny naše občany
nad 60 let. Pevně doufáme, že jsme je tímto potěšili. Všem dětem i rodičům, kteří se naší
výzvy zúčastnili, bych chtěla moc a moc poděkovat.
Veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční v pátek 16. dubna od 18.00 hodin
v půdním prostoru nad Ždíreckou hospodou. Prosíme o dodržování veškerých
hygienických opatření. Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Lenka Vrátníková, starostka obce
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek 16. dubna 2021
od 18.00 hodin v půdním prostoru nad Ždíreckou hospodou.

bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí
revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
- cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč
- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o
Malá Morávka 287, 793 36
IČO: 04346971

Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit,
jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří se už sečetli. Pokud
jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách,
nejlepší je sečíst se online. Jde
to odkudkoliv. Sečíst můžete
nejen sebe, ale také celou
rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas.
Přihlásíte se pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo
pomocí datové schránky fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i
někomu, kdo to sám nezvládne.
17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář. Získáte ho spolu s
odpovědní obálkou od sčítacího komisaře a na kontaktních místech sčítání, která se
nacházejí na vybraných poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní
obálce můžete vhodit do poštovní schránky nebo odevzdat na kterémkoliv
kontaktním místě.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BŘEZEN 2021
Blahopřejeme!

V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívají tito naši občané:
Josef BOUČEK
Růžena HRABAČKOVÁ
Ladislav SYNÁČ
Jarmila HRABAČKOVÁ
Josef GUŘAN
Zdeněk SÝKORA
Jaroslav PTÁČNÍK
Věra KOVÁŘOVÁ
Jiří SYNÁČ
Karel BAROCH
Jaroslava FLEISCHMANNOVÁ
Miroslav KRŇOUL
Jana SILOVSKÁ
Petr ČIHÁK
Zdeňka VRÁTNÍKOVÁ
Radomíra PTÁČNÍKOVÁ
Olga UHROVÁ

87 let
86 let
76 let
71 let
71 let
70 let
70 let
69 let
68 let
68 let
68 let
67 let
66 let
66 let
63 let
63 let
62 let

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen - Tetra(hnědá)
Dominant(černý,modrý,žlutý,bílý a kropenatý) Green Shell – typu Araukana, Dark Shell
Stáří 15 - 19 týdnů
Prodej se uskuteční:

Cena 195,- až 230,-Kč/ks

ve středu 28. dubna 2021

Ždírec – u aut. zastávky u pily – v 14,30 hod., Žďár – u autobus. zastávky – v 14,40 hod.
Slepičky si objednejte na níže uvedených telefonních číslech:
Tel: 601576270, 728605840
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

www.drubezcervenyhradek.cz

Policie: 158
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Policie Blovice: 371 522 008
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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