Obecní knihovna Žákava

Vás srdečně zve k návštěvě svých prostor v přízemí OÚ.
Otevřeno je dvakrát v měsíci, a to pokaždé ve středu od 16 do 18 hodin.

občasník

prosinec 2017

V roce 2018 můžete přijít v následujících termínech:
10. ledna
4. dubna
18. července
17. října

31. ledna
25. dubna
25. července
31. října

7. února
2. května
8. srpna
7. listopadu

28. února
16. května
15. srpna
28. listopadu

14. března
6. června
5. září
12. prosince

21. března
27.června
26. září
19. prosince

Co v knihovně najdete?
Velký výběr knih různých žánrů pro všechny věkové kategorie: čtení pro nejmenší děti
i školáky (včetně povinné četby), naučnou literatura, historické a společenské romány,
thrillery, detektivky i romantické příběhy. Knihovní fond je stále aktualizován.
Doplňkové služby: veřejný internet zdarma, MVS (možnost půjčit si jakoukoliv knihu
z jiných knihoven v ČR) a další.
Bližší informace najdete na:
www.zakava.cz/obec-1/obecni-knihovna-zakava/
e:mail: knihovnazakava@seznam.cz

Nejbližší akce
VÁNOČNÍ RETRO DISCO – 22.12.2017 od 20:00, hospoda „U Špejcharu“
VÁNOČNÍ KONCERT – 26.12.2017 od 17:00hod, kostel vs. Vavřince v Žákavé
VÁNOČNÍ TURNAJ V POKERU A PRŠÍ – 27.12.2017 od 17:00, hospoda „U Špejcharu“
HASIČSKÝ BÁL – 27.1.2018 od 20:00, hospoda „U Špejcharu“
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL – 3.2.2018 od 14:00, hospoda „U Špejcharu“

Upozornění
Ve dnech 27-29.12.2017 ordinace Praktik Nezvěstice s.r.o.
MUDr. Chytrové uzavřena z důvodu dovolené.
Zastupuje Dr. Zikula ve Spál. Poříčí
st, čt, pá 7:30 – 12:00
tel.: 371 594 656

zpravodaj obce

ŽÁKAVA

Poslední letošní svoz pytlů na plasty proběhne 22.12.2017 !!!
V roce 2018 bude pravidelně každé poslední pondělí v měsíci.
Ve dnech 21, 22 a 23 prosince bude probíhat na rybníku pod Svárčí
PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
K dostání budou též uzené ryby a je zajištěno občerstvení

vydal
Obecní úřad Žákava
Žákava 76

Slovo starosty

Odpady

Dobrý den vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych na konci roku v krátkosti shrnul několik nejvýznamnějších akcí,
které jsme letos uskutečnili, a nastínil Vám některé naše plány v roce 2018.
Nejdůležitější akcí letošního roku byla bezesporu výstavba dalšího úseku chodníku
v obci, na jednom z nejvíce problematických míst mezi prodejnou COOP a bývalým
zemědělským dvorem, kterou se po několikaletých plánováních a přípravách podařilo
dotáhnout do zdárného konce a která bezesporu zvýší bezpečnost chodců v tomto
úseku.
Další větší akcí, která se realizovala současně, byla úprava ploch a chodníku okolo
hasičské zbrojnice, na kterou jsme získali dotaci od Plzeňského kraje.
Bylo objednáno zpracování několika projektových dokumentací:
-na chodník „k bytovkám“, který by měl být vybudován po pravé straně komunikace
17712 ve směru na Štítov.
-na stezku pro pěší a cyklisty, která je plánována za obcí ve směru na Nezvěstice
vpravo od komunikace 1777 - pro tuto stezku obec v letošním roce získala směnou
potřebné pozemky od dvou vlastníků a s posledním vlastníkem by měla být jednání
dokončena začátkem příštího roku.
-na obnovu lávky pro pěší přes řeku Úslavu (pod pneuservisem)
Obec také zakoupila pozemek, na kterém by chtěla vybudovat hospodářský dvůr pro
potřebné zázemí, ale i shromažďování a likvidaci širšího druhu odpadů pro občany
obce.
Obci byla přidělena dotace na opravu polní cesty za bioplynkou, která by měla
proběhnout v příštím roce.
V příštím roce by také měla proběhnout demolice největšího objektu v bývalém
zemědělském dvoře (bývalého teletníku), na jehož místě by mělo dojít k propojení
letos nově vybudovaného chodníku s chodníkem u hřiště, dále oprava vyústění
kanalizace pod pneuservisem, výměna rozvodů veřejného osvětlení a jeho doplnění.
Veškerá potřebná řízení, povolení či pokusy o získání dotací se čím dál tím více
administrativně protahují, a proto nemohu slíbit, že se vše stačí realizovat v příštím
roce, ale tyto akce jsou pro nás prioritou a zcela určitě se na nich bude usilovně
pracovat.
Spousty dalších menších akcí, které tu nebudu podrobně rozepisovat, se realizují a
budou realizovat průběžně.
V obci probíhá čile také spolková činnost. Hlavně hasiči, fotbalisté a myslivci
udržují v naší obci společenský život pořádáním různých sportovních a kulturních akcí
a věnují se práci s dětmi. Byl konán každoroční dětský maškarní bál, proběhlo setkání
rodáků. Všem těm, kteří se na tomto podílejí, patří moje velké poděkování.

V příštím roce se bohužel nevyhneme zdražení poplatků za likvidaci odpadů, které
se po dobu pěti let nezvyšovaly. Novela zákona o odpadech platná od 1.7.2017
nastavuje nová pravidla nakládání s odpady, a tak se bohužel ani v budoucnu dalšímu
zdražování zcela určitě nevyhneme. Tlak na třídění a skládkování co nejmenšího
množství odpadu bude rok od roku stále větší, aby se splnily nastavené parametry.
Např. jen poplatek za skládkování má vzrůst během pěti let až pětinásobně.
Proto se zastupitelstvo rozhodlo odměnit alespoň ty, kteří si zakoupí známky na
pravidelný svoz, pytli na plast zdarma – viz. tabulka dole. Minimální počty pro rok
2018 byly schváleny: pro občany trvale žijící 5x jednorázová známka či pytel, pro
osoby bez trvalého pobytu jezdící na rekreaci 3x jednorázová známka či pytel

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál jménem svým a celého zastupitelstva,
krásné prožití vánočních svátků a v příštím roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Bohužel stále se setkávám s tím, že večerní procházka po obci je provázena dýmem
z komínů všech možných „vůní“. Chápu, že při zatápění je kouř jevem obvyklým, ale
pokud se po obci šíří zápach pálených plastů, a bůh ví čeho dalšího, tak to už člověk
opravdu pochopit nedokáže. Proto doufám, že se s tímto tuto zimu již setkávat
nebudeme a v lokálních topeništích budou všichni spalovat pouze to, co do nich patří.
Pravidelný jarní a podzimní svoz nebezpečných odpadů by měl být zachován. V obci
také přibyly dva nové kontejnery na textil a na drobné elektro, které doplnily stávající
kontejnery na sklo a papír. Systém třídění plastů formou pytlů bude zatím zachován.
A tak každý, kdo se chce chovat zodpovědně k prostředí, ve kterém všichni žijeme,
má tu možnost, a všem těm, kteří tak činí, děkuji.

Prodej bude probíhat 22.1.2018 – 26.1.2018
Typ a objem
nádoby

Četnost svozů ročně

Popelnice
110, 120
litrů
plech, plast
Popelnice
240 litrů
Jednorázová
známka
Pytel na
komunál
Pytel na
plast

1x týdně
1x 14 dnů
kombinovaný-zima
1x měsíc
1x 14 dnů
1x měsíc

Počet
svozů za
rok
52
26
40
12
26
12

Cena služby
za rok s
DPH
2.600,1.700,2.150,960,3.044,1.410,100,100,10,-

poznámka
+ 7ks pytel plast
+ 5ks pytel plast
+ 5ks pytel plast
+ 3ks pytel plast
+ 7ks pytel plast
+ 5ks pytel plast

