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III. Sjezd rodáků a přátel obce Zichovec se vydařil
V neděli 28. 6. 2015 proběhl již 3. sjezd rodáků obce Zichovec, tentokrát současně s tradičními pouťovými
oslavami. Celodenní akce se zúčastnilo odhadem 500 návštěvníků. Bohatý program byl zahájen na sále balónkovou diskotékou pro nejmenší. Následovalo hudební vystoupení muzikálové zpěvačky Genny Ciatti a Františka Nedvěda ml. Ve 14 hodin jsme přivítali rodáky a v krátké prezentaci představili, co nového se v Zichovci
událo od minulého setkání v roce 2010. Po krátké diskuzi následovalo vystoupení známé a oblíbené regionální
kapely „Lounská třináctka“. V průběhu celého dne probíhaly ve venkovních prostorách Společenského centra
pouťové atrakce a Staročeský jarmark – cukrovinky vyráběné na místě, preclíky, koření, šperky, sklo, kovář,
šperkař, středověká střelnice, pletená zvířátka, dílna pro děti, malování na obličej, keramika apod.. Vzhledem
k pozitivním ohlasům jsme se dohodli s organizátorkou Violou Benešovou, že z „Jarmarku“ uděláme další tradici a bude napříště nedílnou součástí Zichoveckých pouťových oslav na konci června (příští rok v neděli 26.
června).Motorističtí fandové a milovníci techniky měli možnost vidět a jako jedni z prvních i projet novou Škodu SuperB (Auto Evžen Myslivec) a dále komunální stroje John Deere - sekačky, traktůrky, čtyřkolky (STROM
Praha). Ve velkém salonku probíhala již od soboty výstava bonsají, kamenů a obrázků manželů Karla a Zdeny
Chramostových a ve společenském sále byla instalována výstava fotografií ze života obce.Celodenní akce byla
také okořeněna Dnem otevřených dveří v nově vybudované Mateřské škole „Zichovečtí skřítci“. I zde byl pro
nejmenší a jejich rodiče připraven bohatý program - tvořivé dílničky, střílení z luku a kuše, klaun Sáša Máša,
nejrůznější soutěže pro děti, malování na obličej a vystoupení dětské kapely The Blueberries.Zichovecká pouť
a Sjezd rodáků se vydařil, děkujeme všem organizátorům, účinkujícím, stánkařům a sponzorům.
Rodákům děkujeme, že si udělali čas, přijeli se pobavit a zkontrolovat nás, jak tady v Zichovci hospodaříme .-)
Ivan Husák (starosta)

Obecně informační servis: Zklidnění dopravy v obci
Vážení a milí občané,
teplotně rekordní léto máme za
sebou, věřím, že jste ho všichni
prožili se vším, co k němu patří. S
nastupujícím podzimem přicházíme i
s tradičním podzimním zpravodajem,
kde rekapitulujeme události a akce
minulých měsíců a představujeme
také nové plány.
Podrobněji budeme o všem mluvit
na Veřejné schůzi, na kterou Vás
tímto srdečně zveme. Letos se bude
konat 20. 10. od 17 hodin ve
společenském sále. Seznámíme Vás
s aktuálními problémy a projekty,
které v současné době řešíme a
připravujeme.
Představíme Vám poslední verzi
dlouho diskutovaného projektu
„Zpomalení dopravy v obci“ jehož
součástí je také zřízení slíbené nové
autobusové zastávky pro horní část
obce.
Dále Vás seznámíme s náklady a
problematikou provozu čističky odpadních vod, představíme Vám
„oprášenou“ studii na revitalizaci
koupaliště a antukového tenisového
kurtu.
Dále nastíníme, jak bude postupně
rekonstruována a využita nově zakoupená stodola, pozveme vás také
na kulturní akce, které proběhnou do
konce letošního roku a budeme samozřejmě odpovídat na všechny vaše
dotazy.
Přeji Vám hezký podzim.
Ivan Husák (starosta)

Obec Zichovec Vás
zve na veřejnou
schůzi, která se
bude konat 20.10.
od 17 hodin ve
společenském sále
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Nový provozní řád rybářské bašty
Rádi bychom vás informovali jménem rybářského
spolku o aktualizaci provozního řádu. Letošní léto
ukázalo, že má smysl pravidla trochu upravit a
některá jen připomenout. Primárním účelem bašty zůstává, aby sloužila obci a jejím stálým obyvatelům, nejen rybářům k odpočinku či rodinné oslavě. Byla upravena zejména pravidla ohledně pronájmu a poplatků, které se nevztahují na občany
obce Zichovec. Pro ně (pro nás) je užívání bašty
bez poplatku . Novinkou je možnost zarezervovat
si termín vaší plánované oslavy tak, aby nedošlo
ke komplikacím náhodným souběhem 2 akcí. Volný termín si lze zjistit a pojistit u
Štěpána Vachka na tel. č. 602 129 315.
Existuje možnost vidět rezervované termíny i na
webu
rybářského
spolku
(pod
odkazem
„REZERVOVANÉ TERMÍNY zde“) stejně jako samotný řád. Dále byly doplněny a upraveny některé detaily za účelem sladění pravidel s novým rybářským řádem (parkování aut apod.). Výjimečné
akce pro jiné než místní občany zprostředkované
občanem Zichovce je třeba dohodnout se správcem areálu (David Širmer / Štěpán Vachek). Věříme, že si najdete čas podívat se na nový řád ať už
na webu, nebo přímo na baště, kde je vyvěšen, a
že změny budou ku prospěchu celé obce. Přejeme
všem pěkné chvíle na baště u našeho krásného
rybníka. Štepán Vachek

Obecně informační servis: Zklidnění dopravy v obci
Krátce o zklidnění dopravy a rozšíření autobusové linky.
Na poslední veřejné schůzi, která proběhla na konci roku 2014, byla od občanů Samotína vznesena
otázka ohledně rozšíření stávající autobusové linky. Zřízení nové autobusové zastávky se nám zdálo
jako dobrý nápad, proto jsme zahájili jednání se zřizovatelem a provozovatelem autobusové linky. Důležité bylo navrhnout, kde zřídit novou zastávku, kudy autobus bude projíždět a jak zajistíme jeho
otočení. A to vše tak, abychom neomezovali naše občany. Ve stejnou dobu probíhalo projektování
komplexního řešení zklidnění dopravy. Nabízelo se oba projekty vzájemně propojit a výsledný návrh
Vám nyní přinášíme.
Autobusová linka.
Rozšíření autobusové linky nám bylo při dodržení pravidel zřizovatelem schváleno. Na posledním jednání se zástupcem zřizovatele bylo dokonce přislíbeno, že bychom se nemuseli na zvýšených nákladech na provozu tzv. kilometrů navíc finančně podílet. Nyní nám zbývá jen podat žádost a prokázat,
že máme vše ostatní zkolaudováno a zřizovatel při změně jízdního řádu provede požadovanou úpravu.
Zklidnění dopravy.
Propojení projektu zklidnění dopravy a rozšíření autobusové linky se nám po několika úpravách dostává do finále. Není jednoduché zklidnit dopravu a tím nikoho výrazně neomezit. Ale pokud se má
opravdu mluvit o zklidnění dopravy, které má vést k zlepšení životního prostředí a bezpečnosti především chodců, musí být tato opatření nastavena účinně. Hlavní opatření, které stojí za to zmínit, je zřízení kruhového objezdu. Ostatní opatření jsou vcelku standardní.
Proč kruhový objezd.
Jsme si vědomi toho, že vybudování „kruháku“ je opravdu zásadní změnou v náhledu na celou obec.
Tento kruhový objezd
nám ale zajistí hned
několik užitečných
funkcí. Výrazně zklidní
rychlost dopravy ze
směru od Žerotína. Poslouží nám jako točna
pro navrženou novou
autobusovou linku. Dočasně nám umožní lepší zásobování připravovaných novostaveb a
bezpečně otočí bloudící
kamiony .
A v neposlední řadě
nám „kulaťák“ pomůže
stále všem řidičům připomínat, jak to u nás
s dopravou myslíme .
Budeme rádi, když si
každý občan s klidnou
hlavou na tento návrh
udělá vlastní názor,
který nám může na
plánované veřejné
schůzi prezentovat. V
přiložené mapě si můžete prohlédnout mapu
se zakreslenými opatřeními.
Roman Vorlíček
(místostarosta )
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Na kole dětem – sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí.
Příští rok, konkrétně 10. června 2016 v odpoledních hodinách, proběhne
v Zichovci velmi zajímavá sportovně charitativní akce. Díky zázemí, které
v Zichovci dnes máme, nás oslovil přední český a světový velocipedista, desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole, Josef Zimovčák. Nabídl
nám, zda bychom nechtěli v Zichovci uskutečnit dojezd předposlední etapy
7. ročníku tohoto etapového závodu. Nabídku jsme samozřejmě potvrdili a
navíc jsme v zastupitelstvu schválili 10 tis. Kč příspěvek na pomoc tomuto
projektu.
Josef Zimovčák se na začátku 90. let svezl na historickém vysokém kole a to
mu změnilo život. A protože všechno, co dělá, dělá naplno, stal se v průběhu
let nejznámějším jezdcem na tomto stroji. Začal se spolupracovníky vyrábět
repliky historických kol, ale hlavně - začal lámat rekordy a naplňovat zdánlivě
nesplnitelné cíle: je držitelem světového rekordu na 24 hodin, přejel USA od
západu na východ (4356 km za 27 dnů, 1998), projel Tour de France, Giro
d´Italia, La Vueltu v režimu profesionálů, je desetinásobným mistrem světa
na různé vzdálenosti. V roce 2010 založil Cyklotour Na kole dětem, aby podpořil léčbu onkologicky nemocných
dětí. Jednou je nikdy, dvakrát je zvyk, říká české rčení. Aby se z pomoci stal zvyk, zorganizoval akci v červnu
2011 podruhé, nevynechal ani v roce 2012, 2013, 2014, 2015 a nyní již připravuje 7. ročník na rok 2016. Josef
Zimovčák prostě nemůže vysoké kolo odložit. Jezdí pro radost svoji i přátel, kteří ho doprovázejí, těch, kteří se
třeba jen na kousek přidají, i těch, kdo ho jen sledují, nebo kolem nichž projede.
V pelotonu se s ním také střídavě objevují známé osobnosti, jako například Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., lékař, specialista na hrudní a břišní chirurgii, Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přední český kardiochirurg, Petr Koukal,
mistr republiky v badmintonu 2007-2011, 2013 a příznivec Zichoveckého pivovaru, Prof. MUDr. Rostislav
Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické
péče MOÚ Brno, Martina Trnková (Štěpánková), trojnásobná mistryně světa v krasojízdě, Doc. MUDr. Petr
Sedláček, CSc., vedoucí lékař transplantační jednotky
FN v Motole, Oldřich Svojanovský, předseda Českého
klubu olympioniků, Karel Loprais, automobilový závodník a další známé osobnosti. Sportovní akce bude večer zakončena společenským večerem. Do akce se pokusíme zapojit také okolní obce a ZŠ Kvílice a Panenský
Týnec.
Bližší
informace
najdete
na
www.nakoledetem.cz. Ivan Husák (starosta)

Obr.: S Josefem Zimovčákem jsme letos v létě absolvovali zkušební 65 km etapu
okolo Dolních Věstonic. Výše - přátelské přijetí s moravskou slivovicí u starosty Starovic
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Hnízda na fásadě
Postavili jste si vysněný dům, dodělali fasádu a najednou jste zjistili, že vám ji vlaštovky trochu přizdobily? Co s tím?
Stavění hnízd na nově zateplené fasádě je třeba řešit s předstihem. Hnízda se objevují zvláště na světlých fasádách. Ale tím to nekončí. Ptačí trus dokoná
dílo a můžete se pustit do každotýdenního úklidu.
Někdo se přiklání ke starým pověrám, ve kterých se
říká, že tam, kde jsou vlaštovky, je i štěstí. Většina
se ale s touto zkázou nechce smířit. Pár tipů jak na
vlaštovky vám nyní představím.
1. Hrotový systém, který se instaluje hroty dolů.
Ověřená účinnost systému proti jiřičkám je 85%. To
znamená, že z 50 hnízd jich po prvním roce ošetření
zůstane na fasádě 7. Po odletu ptáků na jih je třeba
vzniklá hnízda odstranit. Další roky se počet snižuje,
neboť vzhledem k obtížnosti zahnízdění v dané lokalitě, se snižuje i počet párů vázaných na toto hnízdiště. Pokud je přesah střechy nebo fasády velmi velký,
účinnost systému se rapidně snižuje, neboť si ptáci
mohou udělat hnízdo ve tvaru kapsy pod systémem
zcela netypicky v ploše fasády.

2. Repelentní gel, který se nanáší v 8-10 mm vrstvě
(housence), která se na povrchu ošetří pružným
lakem.
Působí tak,
že vetřelce
znejistí
svou pružnou konzistencí.

REDAKCE
Milí čtenáři,
léto je za námi a pomalu se
blíží konec roku. Prostřednictvím Vašich prázdninových zážitků se do léta ještě naposledy vrátíme. Jsem moc ráda, že
jste se o ně s námi podělili.
Dozvíte se také o charitativní
sbírce, která opět proběhne u
nás v Zichovci jako v minulých
letech prostřednictvím pana
Pavla Rohly. Ve velmi zajímavém článku o sportovním projektu „Na kole dětem“ pro onkologicky nemocné děti si přečtete informace, které se budou týkat i Zichovce. Nechybí
ani další díl gastro kalendáře
pana Radka Kulihy. Pozveme
vás i na oblíbené dlabání dýní
a na druhý ročník Halloweenské ho
p le s u ,
k te r ý
se
v loňském roce velmi líbil. Termíny najdete v zadní části
zpravodaje.
Houbařům přeji úspěšnou sezonu a ostatním příjemné podzimní dny. Jitka Vorlíčková

3. Levnější varianta - vycpat barevný mikrotenový pytlík jinými pytlíky
a přivřít ho do horního rohu okna
tak, že v místě, kde si vlaštovky
chtějí stavět hnízdo, vykukuje koule
velikosti fotbalového míče. Chvilku
budou beznadějně lepit svoje hliněné kuličky na mikroten a pak odletí
k někomu vlídnějšímu. Totéž je potřeba zopakovat následující rok.
4. Fólie ze silonu, která se nastříhá
na pásky, a tím, že se hýbe, plaší
ptáky. Připevňuje se nad okna.
Ptáci jsou sice součástí přírody, ale
jejich výskyt je na některých místech nežádoucí. Snad vám tyto tipy
pomohou na jaře ochránit majetek.
(Jitka Vorlíčková)
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Studánka v Líském
V lesích nad obcí Líský se nachází romantická
studánka Královka. Okolo je březový háj s lavičkou,
kde se každý rád posadí a odpočívá. Pohled je zde
úchvatný, jelikož v nedávné době studánka prošla
rekonstrukcí. Pan starosta obce nechal opravit fasádu, klenbu a zrenovovat mříž u kapličky. Kdybyste
sem někdy šli, můžete si prohlédnout obrázek, na
kterém je královna Eliška Přemyslovna, házející do
studánky sedm klíčů od korunovačních klenotů.
K tomuto místu se váže pověst o Elišce Přemyslovně, která se zde ukrývala na útěku před svým manželem Janem Lucemburským. Ten chtěl korunovační
klenoty prodat a získat peníze na další boje. Královna se svou družinou zajela do lesů mezi Líským a
Bílichovem. Když to vypadalo, že je sluhové Jana
Lucemburského dohoní, zjevil se ze studánky stařeček s dlouhým vousem. U něj královna klíče schovala. Po třech a půl letech se vrátila do České země
a klíče od koruny nalezla u poustevníka v Třebízi.
Později nechala nad studánkou vystavět bílou kapličku, aby pramen ochraňovala. (Jitka Vorlíčková)

Foto: Daniela Řečínská, J.Vorlíčková

ZICHOVEC na European Bike Weeku - Faaker See 2015
8. – 13. 9. 2015 se
uskutečnila tradiční
unikátní a ojedinělá zahraniční motorkářská akce největší evropský
sraz majitelů motocyklů značky
Harley-Davidson.
Každoročně se zde
v prvním zářijovém
týdnu sjede několik desítek tisíc
Harleyů. Prostřednictvím H.O.G. nebo-li Harley
Owners Group v
překladu Klubu
majitelů motocyklů
Harley – Davidson,
se na tuto akci dostalo i zichovecké
pivo, konkrétně dvanáctka Krahulík. Na fotografii je v předstihu vidět také nové logo Zichoveckého
pivovaru, které bude představeno koncem letošního roku a postupně uváděno do života. Do konce
roku také plánujeme zprovoznění nového výrobního závodu v Lounech, který slavnostně otevřeme
v pátek 18. 3. 2016. (Ivan Husák)
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Sběr nepotřebného ošacení
Vážení spoluobčané,
stejně jako minulý rok, i letos probíhá v naší obci charitativní sbírka nepotřebného ošacení. Nově je možné přinést nepotřebné ošacení ve dnech otevírací doby místa
k odkládání odpadů během celého roku, popř. kdykoliv
jindy po telefonické domluvě s Pavlem Rohlou
(tel.:603758007). Pokud doma nějaké nepotřebné ošacení máte, přineste jej a pomůžete tím lidem, kteří to
potřebují. Sesbírané ošacení je průběžně předáváno občanskému sdružení Diakonie Broumov.

Věci, které je možné darovat:
Letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Přikrývky, polštáře, deky
Darovaný textil musí být suchý a čistý a pokud možno v
pytlích nebo papírových krabicích. Předem děkuji. (Pavel Rohla)

Cyklotrasa 3.díl :
Výlet s rozhlednou
V tomto 3. díle cyklotras se podíváme na rozhlednu do Líského. Ze Zichovce naberme směr
po silnici do Hořešovic, jelikož počasí už není
nejteplejší a v lese bývá chladněji. Cesta do
Pozdně je celkem přívětivá, ale do vsi Líský se
pěkně zahřejeme. Zhruba 1 km dlouhý úsek je
do kopce. Zde, těsně za obecním úřadem, odbočíme doleva a na výběr se ukáží dvě panelové
cesty. Ta levá je kratší a po 200 metrech příkrého stoupání následuje strmý stometrový kamenitý úsek, jehož pokračováním je už jen mírné
stometrové stoupání na hranu kopce. Zde se
napojíme na druhou cestu a po 350 metrech
téměř po rovině dojedeme až k patě stožáru.
Rozhledna měří 45 m a je zde výhled na České
středohoří, Říp, Ještěd, Džbán a hřebeny Krušných hor. Jestli jste se nezahřáli doteď, tak výstup až na vrchol rozhledny jistě orosí vaše čela.
Cestou zpátky do Zichovce přes Bílichov zkontrolujeme studánku U Rumcajse, kde doplníme
čerstvou vodu. Zbývá už jen kousek okolo rybníka do vesnice a hurá domů. Délka trasy je cca
19 km. (Jitka Vorlíčková)
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SPORT

Fotbalisté rozehráli novou sezónu
Po letní pauze a předsezónní přípravě vstoupila čtyři zichovecká mužstva do nové sezóny 20152016 (podzim – jaro).
A po delší době má Zichovec opět zastoupení ve všech věkových kategoriích. Po tradičních družstvech dospělých, dorostu a žáků, byla do soutěže přihlášena i přípravka, tedy děti ve věku od
šesti do deseti let.
A vstup do nové sezóny se všem našim mužstvům podařil nad očekávání dobře.
Mužstvo dospělých neokusilo v prvních pěti jarních kolech hořkost porážky a se získanými dvanácti body, z patnácti možných, je na čtvrtém místě tabulky.
Dorostenecké mužstvo zatím odehrálo tři zápasy a všechna skončila vítězstvím našich barev! Tým
je tak na špici okresního přeboru, kde se vyhřívají i naši žáci. Ti ve čtyřech kolech neztratili zatím
ani bodík a rovněž vedou okresní přebor Kladenska.
Přípravka hraje svoji soutěž odlišným způsobem, a to formou turnajů. Zatím mužstvo absolvovalo
tři turnaje (šest zápasů), na kterých čtyři zápasy vyhrálo a jen dva prohrálo. Na nově založené
mužstvo tedy velmi solidní bilance.
Velmi nás těší, že se v posledním období do zichoveckého fotbalu stále více a více zapojují místní
děti.
Přijďte i Vy zafandit našim hráčům. Zichovec DO TOHO!
(Jiří Baňka)

Zichovecká 12
I tento rok jsme se těšili na příjemné setkání s příznivci Zichovecké 12, ať
sportovní či rezavé. Počasí nám opět vyšlo a nic nebránilo tomu, aby některý z
77 běžců pokořil traťové rekordy z minulého ročníku, které už tak byly proklatě
nízko. Nakonec se tomu tak stalo jak u mužů, kde zvítězil Tomáš Renč s časem
rovných 42 minut, tak i u žen, kde Jana Zímová obhájila loňské prvenství s
krásným časem 49:04. Doufáme, že na příštím ročníku bude minimálně stejně
dobrá atmosféra jako tento rok a třeba tu stovku pokoříme. Podrobné info o
závodu, články a fotografie můžete sledovat na stánkách www.facebook.com/
Zichovecka12. P.S.: Dejte lajk a na zdraví. (Ondřej Husák)

Cvičení
V září už 4. rokem začalo pravidelné pondělní cvičení (nejen pro ženy). Scházíme se v sále Zichoveckého pivovaru v 19 hodin na 60 minutové cvičení ve stylu P-class (aerobní zahřátí, posilovací část a závěrečné protažení. Při těchto hodinách také často využíváme posilovacích gumiček a overballu. Některé hodiny věnujeme
stepaerobicu. Pokud máte zájem, neváhejte přijít mezi nás.
KDE: sál Zichoveckého pivovaru; KDY: pondělí 19.00;CENA: 20 Kč
KONTAKT: Petra Vágnerová 777 329 389

8. Zichovec.cz

Ostatní
Zichovecký pivovar
Vážení přátelé Zichoveckého pivovaru,
dovolte, abychom Vás pozvali na nadcházející podzimní a zimní měsíce, kdy pro Vás budeme připravovat následující speciality. Říjen bude ve znamení jablka. O tomto ovoci asi není třeba moc co psát,
je to jedno z nejznámějších ovocí u nás. Jablko obsahuje spoustu vitamínů a minerálních látek, které napomáhají zejména k posílení imunity a zvládání stresu. Za zmínku jistě stojí také to, že i králové si jablka cenili natolik, že si z nich udělali znak své moci „zlaté jablko“ a také to, že jablka obsahují určité aromatické látky, které se při pravidelném užívání jablek uvolňují přes vlasy, takže tito
lidé krásně voní po jablíčkách.
My pro Vás připravíme pokrmy jak z pečených jablek, jablečného pyré, tak také využijeme
k dochucení jablečný
destilát, který se nazývá Calvados.
V listopadu nás čekají
již tradiční a velmi oblíbené Svatomartinské
husy a Svatomartinská
vína, což jsou první
vína nového ročníku.
Jedná se o mladá vína,
která zrají jen pár hodin a díky tomu si udržují
krásnou
svěží
ovocnou chuť a vůni.
Tato vína, jak velí tradice, budeme otevírat
11.11. v 11hodin, ale
pokrmy z hus nás budou provázet celým
měsícem.
Samozřejmě budeme
podávat pečená husí
stehýnka s knedlíkem
a se zelím, grilovaná
husí prsíčka a určitě ať
už teplá, nebo studená
husí játra. Všechny pokrmy samozřejmě také
doplníme Svatomartinským vínem, které budeme opět podávat
červené, bílé a stále
více oblíbené růžové.
A
poslední
měsíc
v roce pro Vás připravíme pár vánočních
pokrmů, které se podávají na tyto svátky
ve světě, ale určitě nevynecháme také naše
tradiční pokrmy.
Upřímně děkujeme za
Vaši přízeň a těšíme se
na Vás! (Radek Kuliha)
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Prazdninová fotogalerie
Na prázdniny a dovolenou se těšíme celý rok. Dva měsíce utečou a nám zbydou jen
ty vzpomínky. Zde máme pár zážitků, které jsme se pokusili zprostředkovat pomocí
vámi dodaných fotek. Jelikož byl i krásný úplněk (29.8), přidáváme povedenou fotku jako bonus. (Jitka Vorlíčková)

Ronda Španělsko
Hrad Postojna Planina

Česká Amerika

Odjezd na Berounku
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Frýdštejn –Pantheon

Špičák – Železná Ruda

Vltava – splav

Prázdniny na Zichovci

Mirakulum - Milovice

Vltava – rafty
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Tee pee –
kemp Viking

Firemní vizitky

Obecní úřad
Úřední záležitosti obce, výběr
místních poplatků, další služby OÚ
a CZECHPOINT vyřizuje tajemnice
obecního úřadu Lucie Rohlová
v č. p. 85. Kontakt: tel.: 602 960 226
lucie.rohlova@centrum.cz
Místní poplatky 2015
Poplatek za stočné:
osoba 1000 Kč
Poplatek za komunální odpad:
dospělý 700 Kč
důchodce 500 Kč
dítě 350 Kč
rekreační budova 500 Kč
Poplatek ze psů:
1. až 3. pes (za každého psa) 100 Kč
od 4. psa 2 250 Kč
Termín splatnosti pro uvedené poplatky
byl do 31. srpna 2015!
Můžete je uhradit na účet obce
číslo 26822141/0100
variabilní symbol – číslo popisné domu
V hotovosti je můžete zaplatit v č. p. 85
paní Lucii Rohlové, tajemnice OÚ,
tel.: 602 960 226
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Co
plánujeme

Dýňování 29.10. od
16. hod
Halloweenský ples –
31.10.
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