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Informace z obecního úřadu:
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Obec Dolní Věstonice hradí náklady za komunální a směsný odpad, ze kterých se vypočítávají poplatky za odpad. Meziročně
se částka, kterou hradí obec, citelně zvýšila, a to z důvodu nárůstu cen vývozu odpadů, a především se zvýšila cena za odběr
bioodpadu. Od roku 2020 by měly být vybírány vyšší částky poplatku za odpad. Abychom podpořili motivaci k většímu
třídění, resp. ke snížení objemu směsného odpadu a bioodpadu, vytvořili jsme novou směrnici k třídění odpadu, která vešla
v platnost k 1. 1. 2019. Větší míra třídění znamená dosáhnutí na vyšší slevy na poplatku za odpad. Abyste mohli dostávat
slevy za třídění je potřeba se přihlásit do systému www.mojeodpadky.cz. Již přihlášení zkontrolují údaje, nepřihlášení se
zaregistrují. V systému je nutné také vyplnit dotazník. Pokud potřebujete s přihlášením pomoci, rádi Vám poradíme.
Abyste dosáhli, co nejvyšších slev, doporučujeme: třídit plasty, papír – za tyto obec dostává zaplaceno, tedy vy dostanete
slevu. Co nejméně komunálního odpadu a bioodpadu – za tyto obec platí odvozové službě, tedy slevy neposkytujeme.
Nově budeme, zdarma, na sběrném místě, odebírat použitý jedlý olej.
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČANŮ OBCE DOLNÍ VĚSTONICE
Dne 16. 2. 2019 jsme přivítali nové občánky naší
obce: a to chlapce Vojtěcha Zemka, Radka Zemka, Samuela Řezaninu a
Daniela Řezaninu. V rámci uvítacího ceremoniálu zazpívaly a zarecitovaly děti
z Mateřské školy Horní Věstonice.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rozsáhlá rekonstrukce základní školy byla ukončena k datu 31. 1. 2019. Bylo
vybudováno nové patro, disponujeme kompletně novými učebními pomůckami, máme nově vybavené učebny. Současně
byl umožněn bezbariérový přístup do budovy a pater. Můžeme konstatovat, že se naše škola řadí mezi ty nejmoderněji
vybaveny. Rádi bychom vám představili výsledek našeho úsilí, a proto dne 15. 3. 2019 od 8 hodin do 16 hodin si je možno
v rámci Dne otevřených dveří prohlédnout zrekonstruovanou základní školu. Jste srdečně vítáni.
PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2019
V březnu začnou stavební práce – vybudování inženýrských sítí – u bytových domů. V dubnu by měla být zahájena
rekonstrukce mostu přes slepé rameno Dyje a zároveň rekonstrukce povrchu silnice II. třídy směr Horní Věstonice.
Rekonstrukce mostu by měla trvat do konce roku 2019, rekonstrukce povrchu silnice do cca července 2019. Se stavbou
budou spojena dopravní omezení ve smyslu kyvadlové dopravy. Současně s rekonstrukcí povrchu budeme opravovat
chodníky podél silnice na Horní Věstonice, budovat nový chodník od mostu směrem k hrázi a spojovací pochozí pruh mezi
ulicí Školní a Hlavní.
Kulturní a jiné akce na příští rok: obraťte prosím list ☺
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ JARNÍ DNY

