M R Z K O V I N Y, ANEB CO SE U NÁS DĚJE
Hody, hody doprovody,
dejte medu, žádné vody,
nechci vody, dejte medu,
jinak od vás nepojedu.
A nakonec, tetičko,
dejte pěkné vajíčko.
Krásné a pohodové velikonoční svátky
přeje
Obecní úřad Mrzky
Kanalizace a ČOV

Číslo vydání : 6
DUBEN/2021

Úvodní slovo:

Vážení spoluobčané, máme tu celý rok s důkladným
mytím rukou, nasazování různých roušek na ochranu
dýchacích cest a spousty vládních opatření, které se
měnily někdy i ze dne na den. Jsme stále ve střehu a
všichni se už těšíme na lepší zítřky. Jarní sluníčko nám
pomůže na ledasco zapomenout a začneme se starat
o naše zahrádky. Z obecního úřadu Vás prosíme,
pokud to půjde, udržujte si prostor i kolem Vašich
nemovitostí. Většinou se tak již děje a za to Vám moc
děkujeme.
Jitka Valachová

Dne 30. března úspěšně proběhla kolaudace kanalizace a ČOV.
V průběhu dubna bude spuštěn zkušební provoz čistírny odpadních
vod.
Postup k výstavbě soukromé části naleznete na stránkách
obce v sekci KANALIZACE.
Přípojku můžete realizovat svépomocí za dodržení podmínek
stanovených provozovatelem (Obcí) nebo se můžete obrátit
na odborné firmy, které mají oprávnění k realizaci vodních staveb.
Při výstavbě kanalizační přípojky provádějte fotodokumentaci,
kterou nám předejte v papírové podobě, nebo zašlete s označením
č.p. na email obecmrzky@seznam.cz. Zástupci obce těsně před
konečným propojením odpadů z domu do kanalizace (tzn před
záhozem) provedou kontrolu připojení u Vás na místě. Termín
kontroly si domluvte s týdenním předstihem, kontakty jsou
uvedeny v návodu k realizaci přípojek.
Smlouva o odvádění odpadních vod bude zveřejněna na webu obce
a sami si můžete doplnit identifikační údaje. Smlouvu předáte
zástupcům obce při kontrole napojení.
Připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu zbytečně
neodkládejte a co nejdříve se napojte. Termín pro připojení je max.
do 31.8.2021, po tomto termínu budete muset svou přípojku řešit
individuálně se stavebním povolením od vodohospodářského
úřadu v Českém Brodě a budete muset prokazovat likvidaci
odpadních vod zpětně i za rok 2020.
Stočné za rok 2021 nebude vybíráno. Stočné se začne vybírat až
od nového roku 2022.
Moc děkuji za trpělivost při průběhu stavby.
František Páv

Sčítání lidu, domů a bytů

2021

Sčítání lidu, domů a bytů začalo
na
celém území ČR, rozhodným okamžikem
sčítání byla půlnoc z pátku 26.3.2021 na sobotu
27.3.2021.
Sčítání probíhá dvěma způsoby:
1. ONLINE: od 27.3.2021 do 11.5.2021
prostřednictvím elektronického formuláře
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci.
2. LISTINNOU FORMU: kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho
distribuci zajištují sčítací komisaři. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat zdarma
v předtištěné obálce prostřednictvím schránek
České pošty. V případě potřeby je k dispozici
infolinka 840 304 050.
Kompletní informace naleznete na:
www.scitani.cz.

Sbírka Diakonie

Letos v březnu jsme se připojili ke sbírce pro
Diakonii Broumov. Na úřad mohli občané
odložit
nepotřebné
oblečení,
nádobí,
lůžkoviny a další. Nasbíralo se 104 kg
především šatstva.
Diakonie Broumov přes 25 let poskytuje
pomoc lidem v sociální nouzi. Celá oblast sběru
použitého šatstva a dalších drobných věcí
z domácností současně výrazně ovlivňuje
životní prostředí, Diakonie Broumov dokáže
vše
přetřídit,
využít
nebo
zpracovat.
Vybudovala si vlastní třídírnu a dále i vlastní
provoz na zpracování textilu již nevhodného
k nošení, či nějak poškozeného, na čistící
plachetky. Z materiálu, který by jinak skončil
na skládkách, tak Diakonie smysluplně využije
cca 90 %.
J.V.

Kontejner na bioodpad bude u obecního úřadu
každou sobotu a neděli od 9 – 17 hod
od 20. 3. 2021

do doby, než bude možné umístit kontejner na bioodpad u nádrže.

Bioodpad nepatří do směsného komunálního
odpadu tj. do černé popelnice.

Děkujeme, že třídíte
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Tráva, listí, plevel, košťály
Zbytky ovoce, zeleniny, rostlin
Čajové sáčky, kávová sedlina
Zemina z květináčů
Drny se zeminou
Větvičky, štěpka z větví
Papírové proložky na vejce
Piliny, hobliny, kůra
Seno, sláma

kompozitní obaly

rok 2019

Plastové sáčky
Obalové materiály, sklo
Živočišné zbytky z kuchyní
Mléčné výrobky, tuky a oleje
Zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata
Peří, chlupy, vlasy
Znečištěné piliny, hobliny, podestýlky
Nebezpečné odpady
Kamení

Svoz nebezpečného odpadu
Proběhne v sobotu dne 19.6.2021 v čase
mezi 10.55 – 11.10 hod, prosíme Vás,
přivezte nebezpečný odpad před obecní
úřad s pravidly proti šíření koronaviru,
tzn. hlavně s ochranou dýchacích cest. Ať
chráníme pracovníky svozové firmy a sami
sebe. Upozornění: léky se nedávají
do nebezpečného odpadu, ale prosíme
předávat do lékáren.
Svoz velkoobjemového odpadu
Proběhne v sobotu
19.6.
a v neděli
20.6.2021, bude přistaven kontejner vždy
od 9-17 hod na návsi.

rok 2020

Celkové náklady na odpad

360 176 Kč

361 024 Kč

příjem za odměnu za třídění
příjem poplatků

28 605 Kč
112 025 Kč

32 561 Kč
121 500 Kč

celkem doplácí obec

219 546 Kč

206 963 Kč

183 os/24 chat

202

1 200 Kč

1 025 Kč

poplatníků
doplatek na jednoho poplatníka

Odpady v obci Mrzky

ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT:
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Mobilní aplikace V OBRAZE
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být
informovaný o nejaktuálnějších zprávách
z naší obce.
Už nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci
V OBRAZE, která Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy
z obce přímo do svého mobilního telefonu.
Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy.
Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete
na našich obecních stránkách.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela
zdarma.
O mobilní aplikaci V OBRAZE, i o tom, jak si aplikaci stáhnout
do
svého
mobilu,
se
dozvíte
více
na www.aplikacevobraze.cz.

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

