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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané, zdravím Vás u prvního čísla obecního zpravodaje v letošním roce,
ve kterém bych Vám rád podal informace o nejdůležitějších událostech v provozu obce.
O jarních prázdninách byla zrekonstruována část školní kuchyně, došlo především k výměně
nevyhovujících pracovních ploch a k náhradě části vybavení. Nově instalované části kuchyně jsou
z nerezového plechu a vyhovují tak všem hygienickým předpisům. Takřka celou rekonstrukci za
bezmála 100 tisíc korun uhradil obecní úřad. Další větší opravou ve školství bude již několikrát
zmiňovaná výměna střešní krytiny budovy základní školy. Vzhledem k přidělené dotaci bude ale nutné
vypsat výběrové řízení na dodavatele. Pokud bude výběr firmy úspěšný, proběhne rekonstrukce
střechy v období letních prázdnin tak, aby tesařské a pokrývačské práce nenarušily chod školního
vyučování. Zateplení budovy obecního úřadu a mateřské školy bude naopak muset být provedeno za
provozu školky, předpokládaný termín provedení prací je květen letošního roku. I v tomto případě se
jedná o dotaci ze státního fondu a bude muset proběhnout výběrové řízení na dodavatele prací.
To ale není potřeba řešit u další akce, kterou je oprava krytu vozovky v Zubčicích. Dojde pouze
k vyfrézování postižených míst, jejich přeasfaltování a nástřiku tenké živičné vrstvy. Přestože by si
komunikace zasloužila celkovou rekonstrukci, rozpočet takovéto akce je nad možnosti obce. Pokud
bude vypsán v příštích letech nějaký grantový program na opravu komunikací, budeme zcela jistě
mezi prvními zájemci. Rekonstrukce krytu vozovky v Zubčicích není jedinou plánovanou opravou
komunikací, v plánu je také oprava části místních komunikací jak v Markvarticích, tak i oprava
některých závad v Zubčické Lhotce. Většina těchto prací s sebou přinese určité omezení provozu na
komunikacích, o nezbytných omezeních budou občané včas informováni rozhlasem, případně jinou
cestou. Předem děkuji všem za pochopení.
Od začátku roku je otevřena obecní knihovna v nových prostorách v suterénu obecního úřadu.
Každý pátek od 18 do 19 hodin si můžou zájemci zapůjčit knihy pravidelně obměňované okresní
knihovnou. K dispozici jsou také některé časopisy, nejnověji například časopis dTest pro spotřebitele.
Po dvou letech došlo opět k úpravě internetových stránek obce, vrátili jsme se k původnímu
osvědčenému stylu. Nově zde naleznete mimo obvyklých aktualit také kalendář akcí v obci a osadách,
který se může pro pravidelné návštěvníky stát zajímavým zdrojem informací - samozřejmě pokud
bude obecní úřad o všech pořádaných akcích informován a bude je tak možné do kalendáře průběžně
doplňovat.
Závěrem mi dovolte popřát všem krásný začátek jara.

Radek Kalkuš, starosta obce
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Odpadové hospodářství
Sběr separovaného odpadu se obci vyplácí a to zejména díky odměnám od Eko-komu,
které obci zlevňují platby za směsný komunální odpad. Výhodou pro občana je pak při
poctivém třídění nižší objem komunálního odpadu, za který musí zaplatit. Nádoby na tříděný
sběr odpadu jsou umístěny v Zubčicích u budovy obecního úřadu, v Zubčické Lhotce u
zastávky autobusu a v Markvarticích u pohostinství U Kaprů. V letošním roce dojde
k výstavbě přístřešku na kontejnery v Zubčicích, a to za pomoci dotace krajského úřadu.
Stejně by zastupitelstvo obce rádo postupovalo i v osadách. Pokud to dohoda s TS Kaplice
umožní, byly by nově umístěny kontejnery na separovaný odpad i v další části obce.
V krátkosti rozdělení sbíraných komodit - Sběr papíru: do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenky, kartón,
papírové obaly (např. sáčky). Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Sběr plastů: Do žlutých
nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Prosím, nevhazujte: novodurové trubky,
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Sběr skla: Do
zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy tabulové sklo. Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Železný šrot je možné uložit u dílny v areálu družstva, posekanou trávu pak odvézt na
hnojiště tamtéž. Velkoobjemový odpad – každoročně je v obci a obrok také v osadách
přistaven vůz na velkoobjemový odpad. Obec tak chce předcházet černým skládkám v okolí.
Přestože je ale přistavovaný vůz určen pouze na velko-objemový odpad, nachází se zde i
další, nepatřičné odpady. Jedná se zejména o nebezpečný odpad, plasty, papír, kov, nebo
elektro spotřebiče. Na uložení těchto odpadů jsou buď určeny kontejnery na separovaný
odpad, nebo sběrný dvůr v Kaplici, kde je smluvně zajištěn odběr těchto odpadů. Jedná se
samozřejmě o odpad předaný pouze občany naší obce a osad, pro podnikatele platí zcela jiný
odpadový režim. Podrobnosti o Sběrném dvoře v Kaplici naleznete na internetové adrese
http://www.tskaplice.cz v sekci odpady, případně získáte informace na obecním úřadě v
Zubčicích. Letos bude vůz na velkoobjemový odpad přistaven v sobotu 12. 4. dopoledne od 8
do 14 hodin před budovu obecního úřadu, kde bude odpad přebírán zaměstnancem
obecního úřadu.
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