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Czech Point a legalizace a
vidimace

Chtěla
bych
Vám
připomenout, že na našem
úřadě lze vyhotovit různé
výpisy z Czech Pointu, např.
Výpis z :
- Katastru nemovitostí
- Obchodního rejstříku
- Rejstříku trestů
- Živnostenského rejstříku
- Základní registry
- Bodového hodnocení řidiče
- atd
Dále je možnost ověření
podpisů
neboli
legalizace.
Žadatel listinu před ověřující
osobou
vlastnoručně
Úvodní slovo:
podepíše nebo podpis na
listině uznáme za vlastní.
Vážení spoluobčané, rok 2019 se blíží ke konci. Před námi jsou vánoční
Většinou jsou to podpisy na
svátky. Svátky klidu a míru, rozjímání a rodinných setkávání. Nenechte se
smlouvě nebo plné moci. Také
vtáhnout do honů za dárky a tlačenic v nákupních centrech. Na věcech
ověřujeme listiny, tomu se říká
tolik nezáleží, to co vydrží věčně, jsou pozitivní zážitky a emoce, které
vidimace. Opis nebo kopie
vznikají v kruhu rodiny a lidí nám blízkých. Dávejme si vzájemnou lásku,
(vidimované listiny) se doslova
úctu, radost smích a třeba i naději.
shoduje
s předloženou
Děkuji všem, co mě podpořili při sepisování tohoto plátku. Vážím si
listinou. Budu ráda, když
Vašich názorů. Děkuji pánům Vávrovi a Skývovi za milou pozornost.
budete využívat těchto služeb
Jitka Valachová
na našem úřadě.
J.V.
Výstavba kanalizace a ČOV

Krásné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2020 hodně zdraví,
štěstí a radosti
přeje
Obecní úřad Mrzky

Zbytek Darovacích smluv, které si doposud
nikdo nevyzvedl, byly rozeslány poštou nebo
vhozeny do schránek. Darovací smlouvy jsou
stále v oběhu u některých z Vás doma.
Prosíme o vyjádření, kdo se ještě
nevyjádřil, zda se chcete připojit na
kanalizaci. Čas ubíhá rychle, s koncem roku
uběhne i lhůta k nahlášení o připojení. Zatím
se nám daří plnit plán, že se do konce roku
přihlásí min. 80% nemovitostí. Do této doby
máme přihlášeno již 60% nemovitostí. Pokud
by se tak nestalo, museli bychom v budoucnu
vrátit dotaci z MZe, protože podmínky o
poskytnutí
dotace
jsou
striktní
a
nekompromisní. Věřím, že se nám věc podaří
dotáhnout
až
do
šťastného
konce.
Momentálně se kanalizace buduje směrem
nad kapličku hlavní řad a přípojky ke hranicím
pozemkům. Zahájila se výstavba ČOV. Základy
jsou vykopány a nyní se začalo s betonováním
základů. Komunikace jako všude v naší obci
trpí pod tíhou velkých strojů, musíme to nyní
zvládnout a po dokončení stavby budou
opravené nebo nové povrchy komunikací a
chodníků.
J.V.

Zdobení stromu a Mikulášská
nadílka
V sobotu 7.12. v 15 hod jsme se začali
scházet na návsi u obecního úřadu.
Pan starosta nás přivítal. Po té jsem
všechny děti s rodiči vyzvala,
abychom společnými silami ozdobili
strom.
Dětem
šlo
zdobení
na výbornou. Jsou velice šikovné a
už jsem věděla, že čert tady nebude
mít žádnou práci, bude odcházet
s prázdným pytlem a Mikuláš bude
rozdávat dárečky na správném
místě. Když byl strom ozdobený,
zkusila jsem s odvážnými dětmi
zavolat Mikuláše. Trvalo jen chvilku a
už byl vidět na dohled Mikuláš
s Andělem i čertem. Dorazili k nám a
hned na přivítanou se Mikuláš zeptal
dětí, které z nich zlobí. Přihlásil a
přiznal se jeden odvážlivec. Zatím
nešlo o nic, ale pak se otevřela
Pekelná kniha hříchů a z hodných
dětí se rázem stávaly bordeláři,
zlobivci, nejedlíci nebo naopak
jedlíci a tak podobně. Mikuláš dětem
domluvil a děti slíbily, že se polepší.
Samozřejmě jsou to děti a občas
zlobí, ale i pomáhají, uklízí si hračky
a je spoustu chvil, kdy nám dělají
radost a jsme rádi, že je máme.
Od dětí jsme mohli slyšet říkanky,
koledy a také překvapivé vtipné
básničky. Když byly všechny děti
obdarované, poprosili jsme pana
Mikuláše, aby nám rozsvítil náš
vánoční strom. Povedlo se a strom
se rozzářil. Ještě než nám družina
odešla, tak jsme si společně zazpívali
koledu. Po celou dobu bylo
připravené cukroví, svařené víno,
čaj a káva. Chtěla bych poděkovat za
výbornou vánočku, kterou nám
čerstvě napekla paní Pažoutová.
Dále
bych
chtěla
poděkovat
Mikulášské
družině
jmenovitě
krásnému andílkovi Radce, milé
čertici Ladě a hodnému Mikulášovi
Davidovi. Také Jofovi za pomoc při
přípravě a také všem, co přiložili
ruku k dílu. Děkuji i Vám, co jste
dorazili a společně se zastavili
v předvánočním čase a chvilku
zvolnili,
zapomněli
na
všední
starosti,
popovídali
s přáteli,
sousedy a tak. Už nyní se těším
na další shledání.

J.V.

Své náměty můžete zasílat na adresu: Obecní úřad Mrzky, Mrzky 25, 282 01 Český Brod nebo na e-mail:
obecmrzky@seznam.cz

