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Pomíchané masky

     Jistě poznáte, které masky jsou ze 17. 2. z Dětského maškarního a které se
zúčastnily masopustního průvodu 2. 3. 2019.
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Obecní úřad informuje
Místní poplatky pro rok 2019

     Poplatek za odpad zůstává na částce 500 Kč za trvale žijící osobu v obci
a rekreační objekt. Poplatek za psa zůstává ve výši 100 Kč. Poplatky můžete
zaplatit do 31. března 2019 na účet číslo 78-945210277/0100, jako variabilní
symbol  uveďte  číslo  popisné  vašeho  domu,  nebo  osobně  v  hotovosti
do pokladny na OÚ v úředních hodinách.

Vodné a stočné

Vodné a stočné v obci je pro rok 2019 stanoveno na 99,03 Kč za m³ (vodné
62,32 Kč; stočné 36,71 Kč). Cenu si obec nemůže diktovat neboť využívá cizí
zdroje na pitnou vodu (Římovský vodovod) a taktéž odvod splaškové vody je na
ČOV do Strakonic, kde platíme za předané kubíky. Stočné obec stále dotuje z
rozpočtu, protože do přivaděče na ČOV do Strakonic nám stále unikají balastní
a dešťové vody a touto technickou chybou nemůžeme zatěžovat Vás, občany
obce.  Snad  se  nám  již  v  brzké  době  povede  vyřešit  majetkové  vztahy  k
pozemkům,  přes  které  bychom  vybudovali  dešťový  kanalizační  řad  a  tím
zamezili únikům balastů do splaškového kanalizačního řadu.

Napojením na přivaděč na čističku odpadních vod do Strakonic nám všem také
vznikla  povinnost  přímého  napojení  domovních  přípojek  na  kanalizační  řad
obce a odstavení předčišťovacích segmentů jako jsou např. domovní ČOV nebo
jímky. 
Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, má každý, kdo produkuje
odpadní vody, povinnost tyto likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
Z  tohoto  důvodu  musí  být  do  kanalizace  odvedeny  veškeré  splaškové  vody
z nemovitosti.

Upozorňujeme  majitele  nemovitostí,  kteří  dosud  neprovedli  prokazatelné
připojení  na  kanalizační  řad  a  řádně  neuzavřeli  smlouvu  na  stočné  s firmou
ČEVAK, a.s. (správce vodovodního a kanalizačního řadu obce Řepice), že od 1.
6. 2019 budou prováděny touto firmou kontroly připojení. Majitelé nemovitostí
budou písemně dotázáni, do kdy napojení učiní a jak hodlají do realizace nové
přípojky  likvidovat  odpadní  vody.  Pokud  to  bude  v  rozporu  s platnou
legislativou  nebo  písemně  neodpoví,  bude  obec  nucena  tuto  situaci  řešit
prostřednictvím MěÚ Strakonice,  odboru  životního  prostředí  (fyzické  osoby)
nebo  České  inspekce  životního  prostředí  (právnické  osoby,  podnikatelé,
provozovny apod.). 



Přednášky

     Cyklus čtvrtečních přednášek pokračuje od 19:00 hod v Ratejně v Řepici:
7. 3. 2019 – Bedřich Kubálek – Peru a Bolívie
14. 3. 2019 – Petr Hnilo – bude vzpomínat na Jaroslava Haška    
21.  3.  2019  –  Petr  Pavlík  –  Příroda  Tanzánie  (Zanzibar  a  NP  Mikumi  a
Udzungwa) – poslední přednáška

Knihovna

   Je tu březen – měsíc čtenářů a naše oblíbená akce pro děti Noc s Andersenem.
Proběhne z pátku 29. 3. 2019 na sobotu 30. 3. 2019, stačí jen podat na OÚ nebo
do knihovny přihlášku.
     7. 3. to bude už 220 let, kdy se ve Strakonicích narodil básník František
Ladislav  Čelakovský.  Měl  jistě  smysl  pro  humor,  protože  v  mimořádných
případech používal pseudonym Marcián Hromotluk.  
     Text v minulém Zpravodaji v této rubrice by se lépe hodil do aprílového
čísla,  ale  byl  to  můj  soukromý  průzkum,  jak  moc  a  pozorně  se  tento  náš
informační měsíčník čte. Jen jediná čtenářka přišla na to, že musí  mít  každý
únor, pokud má 28 dní, 4 pondělí, 4 úterý atd až 4 pátky. Doufám, že vás bylo
víc, ale ona jediná přišla osobně. Děkuji.
     A ještě oprava: na titulní straně únorového čísla Zpravodaje je třeba změnit
datum první letošní přednášky na čtvrtek 17.1. 

     Veras

Prodej palivového dřeva

     Prodej smrkového palivového dřeva ve 4 metrových výřezech, cena 600 –
650 Kč za prostorový metr.  V případě zájmu kontaktujte pana Romana Nejdla
na tel. č.: 724 524 566.

Společenská rubrika
Blahopřejeme

     V březnu má své narozeninové výročí paní Benešová Jaroslava (72 let), pan
Josef Rod (80 let), paní Vlasta Rodová (78 let) a paní Libuše Zelenková (75 let).
Přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody v osobním životě.
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