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Úvodní slovo:

Vážení spoluobčané, více jak půlka prázdnin je za
námi a dětem se blíží nový školní rok. Minulý rok
si v lavicích moc nepobyly, ale za to u počítačů
nebo mobilů strávily mnoho času. Snad se tento
školní rok vrátí do starých kolejí a budeme moci
vše plánovat a připravovat, jak jsme byli zvyklí
před dobou covidovou.
Úvodní fotku nám do našeho archivu poskytl
pan V. Chroust, moc děkuji. Jsou to ženy z Mrzek
při sběru okurek v 60. letech min. století.
Užijte si zbytek léta a udělejte si ještě pár
volných dnů a využijte je k Vašemu odpočinku.
Jitka Valachová

Z leva: p. Havlinová Marie čp 79, Vávrová Anežka čp 70, Hladíková
Anna ev.č. 011(původní čp 50), Šimáňová Bedřicha čp 7, Klabzubová
Marie čp 22, Mundlová Růžena čp 52, Metličková Božena ev.č. 04
(původní čp 23), Tomanová Růžena (býv. krámská) čp 18, Tomanová
Anna čp 32, Bachurová Marie čp 61, Rišlinková Veronika čp 4, Raková
Marie ev.č. 013 (původní čp 65) a Procházková Anežka čp 20.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021
a sobotu 9. října 2021.
Opět budeme hledat členy do volební komise. Počet potřebných
členů k doplnění budeme vědět po 8. září, protože to je lhůta
pro možnou delegaci z různých politických stran. Jinak počet
členů okrskové volební komise bude 4 (tj. zapisovatel + 3
členové)
Kdo může volit: státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let
a není překážka ve výkonu volebního práva, tj. omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo „karanténa“.
Hlasovací lístky se do Vašich schránek dostanou nejpozději
v úterý 5. října 2021.
V dostatečném předstihu si zkontrolujte platné doklady, které
budete předkládat
při volbách členům volební komise.

J.V.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Kanalizace a ČOV
Připojování na kanalizaci je možné do
31.8.2021. Neodkládejte připojení až na
poslední týden a začněte už své napojení
realizovat. Po tomto termínu budete muset
svou přípojku řešit individuálně se stavebním
povolením od vodohospodářského úřadu
v Českém
Brodě.
Nepřipojení
budou
prokazovat likvidaci odpadních vod i dva roky
zpětně.
Do této chvíle je připojeno 51 nemovitostí,
stále chybí 44 nemovitostí.
Postup k výstavbě soukromé části naleznete na
stránkách obce v sekci KANALIZACE.
Stočné za rok 2021 nebude vybíráno. Stočné se
začne vybírat
na základě fakturace až od nového roku 2022.
F. Páv

Bioodpad
Kontejner na bioodpad je umístěný u nádrže a
je stále k dispozici.
Bioodpad nepatří do směsného komunálního
odpadu, tj. do černé popelnice.
Kontejner je určený pouze na bioodpad:
trávu, listí, plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
rostlin, čajové sáčky kávovou sedlinu, zeminu
z květináčů, drny se zeminou, větvičky, papírové
proložky na vejce, piliny, kůru, seno, slámu – nic
jiného, prosím, neodkládejte do bioodpadu.
Děkujeme, že třídíte.

Dne 19.6.2021 proběhl svoz nebezpečného odpadu, který převzala firma Nykos. V sobotu 19. a 20. 6. 2021 byl
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Tentokrát při shromažďování velkoobjemového odpadu byl odpad
nevytříděný: plasty, které se dají dát do žlutých nádob u domu nebo stále jsou 1100 l kontejnery na návsi (plastové
židle nebo větší kusy plastů se dávají vedle žlutých popelnic při svozu
a svozová firma vše odveze), pak odpad nebyl dostatečně zminimalizován, tzn. byly vhozeny např. celé skříně. Je
potřeba vše, co jde, rozdělat na menší kusy, aby se do kontejneru vešlo více odpadu. Také někdo vyhodil pneumatiky,
které se nedávají jako velkoobjemový odpad, ale jako nebezpečný. Je potřeba zmínit, že pokud si někdo vyklízí celou
nemovitost, měl by si sám objednávat kontejner na své náklady. Příští svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat
pod dozorem a pouze pár hodin, abychom se vyvarovali dalších nepříjemností.
F. Páv

Hasičská nádrž
Dne 3.7.2021 proběhla brigáda na
vyčištění
nádrže
pod
dozorem
dobrovolných hasičů. Před pořádáním
brigády pan Páv srovnal bagrem povrch
kolem hřiště a nádrže. Na brigádu přišlo
dost lidí na pomoc, a tak se věc podařila.
Nádrž byla opět připravena pro napuštění
čistou vodou a děti se mohly od té doby
osvěžit v čisté nádrži. Je dobře, že se o
nádrž naši hasiči starají a naše děti mají
možnost pěkného koupání skoro doma za
rohem.
Děkujeme hasičům a brigádníkům za
vyčištění. Děkujeme paní Králové za fotku.
OÚ

Obec Mrzky
Vás srdečně zve na

Kdy: ve středu 18. srpna 2021
Čas: od 16 do 19 hodin
Kde: Čistírna odpadních vod v obci Mrzky
Program: prohlídka ČOV
drobné občerstvení bude zajištěno
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zastupitelé obce Mrzky

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

