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Tříkrálová sbírka
Každoročně se po celé České republice koná
Tříkrálová sbírka, organizátorem je Charita
České republiky. I letos dvě skupiny Tři králů
obešly celou naši obec a celkově
vykoledovaly 16.826,- korun. Cílem sbírky je
šířit požehnání a radost.
Vykoledované prostředky pomohou lidem,
kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží
vyřešit a dále rozšířit charitativní služby
v našem okolí. Všem děkujeme!

Bratčice mají zdravé
finance!
Jiří Havránek
Za poslední rok se zadlužení obce snížilo o více než milion
korun. Stále nám však zbývá zaplatit téměř 5,5 milionů,
hlavně z úvěrů spojených s výstavbou kanalizace. Pro příští
rok odsouhlasilo zastupitelstvo obce rozpočet, jehož výdaje
se blíží 6,3 milionům korun a počítá s investicí do výstavby
chodníků, které jsou jedním z nejpalčivějších problémů naší
obce. A budeme se snažit, aby ten prioritní projekt nebyl
placen pouze z obecního rozpočtu, ale budeme se snažit
využít i dotačních titulů.

Touto cestou jsme se vydali i při financování projektové dokumentace výstavby chodníků, jejíž část se nám,
věřím, podaří zaplatit z dotace ze Středočeského kraje. K obecním financím si dovolím ještě jednu
poznámku – mimo jiné na základě společné diskuze na setkání zastupitelstva s občany rozhodlo
zastupitelstvo o navýšení poplatku za svoz odpadu o 100 Kč ročně za každého občana a 100 Kč ročně za
každou chatu či chalupu. Pro Vaši představu, díky tomuto kroku dojde ke snížení částky, kterou obec
doplácí na svoz odpadu, o zhruba 43 tisíc Kč.

Přejeme Vám úspěšný
nový rok!

Příští akce
28.2. Sportovní ples AFK
27. 3. Hasičská ples
28. 3. Karneval
12. 4. Velikonoční ples AFK

Setkání s občany
přineslo
plodnou diskuzi,
příště nás snad
ale bude více!
Jiří Havránek

Dne 15. 11. jsme se společně sešli v sálu hostince U Fialů. Hlavními tématy bylo
hospodaření obce, diskuze nad navýšením poplatků za svoz komunálního odpadu,
seznámení občanů s projektem výstavby chodníků a připravovanými oslavami výročí
založení obce a narození Jana Pernera.
Co se týče obecních financí, bylo vše důležité již popsáno v jednom z předešlých článků.
Situace ohledně odpadů vyvolala diskuzi, avšak většina přítomných souhlasila
s postojem zastupitelstva, že je třeba se zabývat navýšením ceny svozu odpadu.
Projekt výstavby chodníků je ve fázi, kdy obec vyhlásila veřejnou zakázku na
zpracování projektové dokumentace, do níž se přihlásili 3 zájemci, a zájemce s nejnižší
navrženou cenou se stal vítězem této soutěže. Ihned poté, co budeme mít hotovou
projektovou dokumentaci, budeme pokračovat v dalších krocích, aby došlo k řešení
situace, která je vadou na kráse obce.
K přípravě slavností představila Mgr. Martina Adamová – Eicher občanům koncept
Zapomenutých Bratčic, kdy budeme chtít připomenout, jak Bratčice vypadaly v letech
minulých. Doufejme, že se nám společnými silami podaří uspořádat krásné slavnosti,
jako v letech minulých, a rád bych Vás poprosil, abyste pozvali všechny Vaše přátele
a rodáky z Bratčic.
Kdy jindy, než na svatého Václava, by se Bratčičáci měli sejit? Když už jsme u počtu
návštěvníků, děkujeme všem, kteří navštívili poslední dvě setkání, ukázali svůj zájem
o dění v obci a diskutovali nad důležitými tématy. Moc bych si však, a teď mluvím,
věřím za celé zastupitelstvo, přál, aby se nás scházelo daleko více. Je to cesta, jak od Vás
můžeme dostat zpětnou vazbu na naši práci a zároveň získat podněty k tomu,
co v Bratčicích zlepšit.

Třídění odpadů v obci

Martina Adamová -Eicher

Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný
odpad v blízkosti vaší domácnosti. Podívejte se pozorně na samolepky těchto kontejnerů.

Jak třídit odpady?
Do modrých nádob můžete odhodit:noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od
nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Do oranžových nádob můžete odhodit: Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba
před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Prosím, nevhazujte: nepatří sem „měkké" sáčky, například
od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů
a potravin.
Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy – tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Přestože je ve vsi možnost třídit a ekologicky
ukládat odpady, najdou se i u nás ve vsi místa, kam
občané vyhazují bezdůvodně svoje odpadky, které
do lesa rozhodně nepatří. Pojďte nám i sobě pomoci
a vyhazujme odpad jenom tam, kam opravdu patří.
V naší obci naleznete kontejnery na těchto
místech:
sběrné místo na návsi u obecního úřadu
sběrné místo na Vodemlejně
Aktualizace svozu:
SKO - 1x14 dní lichý týden ve středu
Plast - 1x týdně P
Papír - 1x za 14 dní
Sklo - 1x za 14 dní
Nápojový karton – 1x za 4 týdny
Olej -1x měsíčně

Bratčice Zálesí

