DESATERO DOBRÝCH SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ
1. Sekání trávy a řezání dřeva – neprovádím v neděli a raději odpočívám nebo sportuji.
2. Nadměrný hluk – nejen v neděli jsem ohleduplný k sousedům a pokud je to možné
snažím se jim nezkazit ráno nebo čas oběda, případně jim to oznámím a domluvíme se.
3. Venkovní oslavy a akce – vyvaruji se hlučných oslav v hodinách nočního klidu (po
22hod), které by mohli rušit mé sousedy. Budu ohleduplný a případně oznámím naši
plánovanou akci nejbližším sousedům v doslechu.
4. Venčení psů – v obci mám svého miláčka vždy pod kontrolou a uklízím po něm.
Nenechám ho celou noc venku štěkat ať se on i sousedé dobře vyspí.
5. Třídění odpadu – jsem moderní a nezapomínám na přírodu, třídím podle pravidel z
letáčku vydaný obcí, který je umístěn i na sběrovém dvoře a obecním webu.
6. Skládky a nepořádek - odpad likviduji legálně a vždy po sobě uklízím, aby nám
procházku nekazily odpadky na zemi nebo skládka v lese.
7. Pravidla pro zavážení kompostárny – vím, že je určená jen pro biologický odpad ze
zahrádky - listí, tráva a drobné větvičky (větší větve tam nevozím a raději je rozštěpkuji).
Snažím se zavážet tak, aby tam zbylo místo pro ostatní.
8. Rychlost jízdy – při projíždění obcí dodržuji povolenou maximální rychlost a
neohrožuji rychlou jízdou zdraví chodců a hlavně našich dětí.
9. Znečištění obecní silnice – vždy se snažím minimálně znečišťovat společné
komunikace (například si dávám pozor při mytí auta, sekání trávy nebo při vjezdu se
svým stavebním nebo zemědělským strojem). Když chodník nebo vozovku znečistím, tak
zajistím co nejdříve nápravu.
10. Topení v kotlích na tuhá paliva - snažím se ve svém kotli topit tak, abych tím
neudusil své spoluobčany. Stejně tak si dávám si pozor, když pálím listí nebo používám
chemické postřiky.
Prosíme občany, nezapomínejte na toto desatero. Odměnou nám všem bude nejen na
pohled pěkná obec, ale i příjemní sousedé a fajn atmosféra.

Děkujeme za pochopení a dodržování.

Zastupitelstvo obce Zichovec

