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Vážení občané,
vzhledem k tomu, že v letošním roce pravděpodobně nebude možné získat
pracovní sílu z Úřadu práce ČR z programu „Veřejně prospěšných prací“, který
jsme od roku 2014 úspěšně v naší obci využívali, zabýváme se, jak co nejlépe
zajistit údržbu zeleně a další drobné práce v naší obci.
Před nějakým časem jsme vyhlásili možnost brigády, bohužel s minimální
(i když ne úplně nulovou) odezvou. Z důvodu velké finanční náročnosti jsme
v prvním kole zamítli údržbu zeleně provádět pomocí externích firem. Přeci
jenom se nám zdá hloupé, nevyužívat obecní techniku (zahradní traktor, sekačky,
křovinořezy, svozové vozidlo, …).
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vzhledem k časové náročnosti údržby
zeleně v obci nebudeme pravděpodobně schopni toto nadále zajistit na 100 %.
Jelikož ale chceme mít naši obec stále pěknou a udržovanou, obracíme se
na Vás občany naší obce, zda-li by bylo ve vašich silách zajistit údržbu pozemků
sousedících s vaší nemovitosti ve vlastní režii. Jedná se tedy např. o úzké pruhy
zeleně podél vašich plotů, sousedící veřejné pozemky, atd.
Vím, že do současné doby jsme údržbu zeleně zajišťovali kompletně, ale
věřte mi, že v současné době toto již bohužel nebude nadále možné.
Obecní úřad zajistí sečení velkých ploch v obci pomocí zahradního
traktoru, včetně sečení technicky náročnějších ploch pomocí křovinořezů.
Mezi práce, které budeme nadále provádět, patří:
• údržba okrasné zeleně v obci
• pravidelný svoz bioodpadu, který bude nově prováděn v úterý
• svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení pro zpětný odběr
• úklid dětského hřiště u restaurace
• úklid posezení v naší obci, autobusové zastávky
Pokud by měl někdo další zájem o brigádu, rádi ho na údržbu obce využijeme.
Zájemci se mohou hlásit osobně v úředních hodinách na obecním úřadě, mailem,
popř. telefonicky u zastupitelů obce.
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