Mezouňský oběžník
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU MEZOUŇ Č. 20, KVĚTEN 2020

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, vážení vlastníci nemovitostí,
bohužel v letošním oběžníku kvůli trvajícímu nouzového stavu nenaleznete pozvánky na Vaše oblíbené akce
v roce 2020. Neznamená to však, že by se život v obci zastavil. Nezastavil. Obec Mezouň žije, jak je zřejmé
z dalšího obsahu oběžníku. Proto děkuji všem, kteří obci aktivně pomáhají a speciálně děkuji těm, kteří ve
svém volném čase o obec pečují například tak, že za použití vlastní techniky opravují výmoly v našich
místních komunikacích či čistí naši dešťovou kanalizaci.
Vážení spoluobčané, vážení vlastníci nemovitostí, přeji Vám mnoho sil v této nelehké době!
S pozdravem
Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň

DOSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI
Na začátku dubna jsme zahájili dlouho očekávanou
dostavbu chodníků. Zhotovitel postupuje podél hlavní
silnice od Křížku přes náves. Chodník bude ukončen na
okraji obce směrem na Krahulov.
Práce by měly být dokončeny nejpozději do konce
letošního července. Stavbu provádí firma PJV spol. s r.o.
se sídlem v Jinočanech, která byla vybrána ve
výběrovém řízení. Předběžné náklady jsou přibližně
3,1 milionu Kč včetně DPH. Značnou část nákladů by
nám měly pokrýt dotace, a to z MAS Jihozápad
(cca 1,5 milionu Kč) a ze Středočeského fondu obnovy
venkova (cca 560 tisíc Kč).
V souvislosti s výstavbou, dokončením a následnou
kolaudací chodníků bychom chtěli požádat všechny
řidiče, aby byli ohleduplní vůči chodcům a na chodníku
neparkovali. Děkujeme Vám!

NABÍDKA PRO SENIORY
Obec Mezouň nabízí svým občanům starším 70 let zajištění nákupu a dovozu základních potravin a léků,
pokud toto nemohou zajistit členové rodiny nebo přátelé. V případě potřeby prosím kontaktujte paní
Soňu Sladkou, tel. 739 418 722.
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OBNOVENÍ BÝVALÉ POLNÍ CESTY DO HAČEK
Pokud nevíte, kam v okolí vyrazit s dětmi na procházku, tak můžete
vyzkoušet novou cestu, po které se z Mezouně dostanete do lesa
Hačka a dále třeba do Loděnic.
Tato cesta byla řadu let součástí velkého lánu, který obhospodařuje
ZD Mořina. Jedná se o pozemky v majetku obce, které jsme nechali
v terénu vytyčit už během ledna. Nová cesta má délku přes 600 metrů
a šířku v průměru kolem tří metrů.

ÚPRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V loňském i letošním roce jsme provedli několik úprav
v mateřské škole. Nejvýznamnější akcí byla stavba
nového oplocení a terénní úpravy, při kterých byly
odstraněny staré pařezy a srovnán terén podél plotu.
Dále jsme zakoupili na zahradu školky několik nových
herních prvků, v rámci bezpečnosti dětí jsme nechali
vyrobit na betonové studny dřevěné obložení. Dále jsme
provedli prořez stromů a tújí a opravu stávajících herních
prvků.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám ve školce pomáhali.

ŽÁDOSTI O DOTACE V ROCE 2020
Kromě dotací na chodníky jsme požádali o dotaci na vybudování komunitního centra v budově obecního
úřadu a dále o dotaci na venkovní posilovnu. Na výsledky první zmiňované dotace stále čekáme.
Na venkovní posilovnu, která měla stát za prodejnou Coopu, jsme dotaci bohužel nezískali.

Komunitní centrum
Nové komunitní centrum by mělo vzniknout v nevyužívaném patře budovy obecního úřadu. Kromě plnění
základních funkcí komunitního centra (poskytování sociálních služeb) by centrum sloužilo i pro kulturní akce
jako je vítání občánků, setkání se seniory, pořádání výstav, akce pro maminky s dětmi atd.
Vybudování komunitního centra je plně závislé na získání dotace od MAS Jihozápad, kde jsme vloni požádali
o dotaci ve výši přibližně 2,3 milionu Kč. Předběžné náklady projektu jsou cca 3,5 milionu Kč.
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SVOZ BIOODPADU V ROCE 2020
Na konci března byl zahájen pravidelný svoz bioodpadu pomocí hnědých
popelnic, který bude trvat minimálně do konce října. Svoz probíhá každé sudé
úterý. Ceny jsou stejné jako vloni:



malá biopopelnice (120 l) = 754 Kč;
velká biopopelnice (240 l) = 957 Kč.

Úhradu provádějte do 15. května 2020 nejlépe bezhotovostně na účet obce
č. 6621131/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Do zprávy pro
příjemce prosím uveďte „biopopelnice 2020“. Nálepka na biopopelnici Vám bude po uhrazení platby
doručena do schránky.

NOVÝ KONTEJNER NA TEXTIL – PROJEKT NA PODPORU FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ
Od poloviny ledna je na Letníku u vjezdu do bývalého kravína k dispozici
nový kontejner na třídění oděvů, obuvi a hraček.
Jedná se o charitativní projekt, který podporuje Fond ohrožených dětí.
Z každého použitelného kilogramu odevzdaného materiálu putuje jedna
koruna na transparentní účet Fondu ohrožených dětí. Materiální podpora
zahrnuje oblečení, obuv, textil, hračky, nábytek a další.
Do kontejneru můžete vkládat veškeré nepotřebné oblečení (tedy nejen
dětské), spárovanou obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky pro děti nebo
bytový textil (utěrky, ručníky, ložní prádlo atd.). Prosíme o použití
igelitových tašek nebo pytlů, které usnadňují nakládání a udržují materiál
čistý. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Více o projektu Kloktex na www.kloktex.cz.

VÝZVA „OLEJ DO KANALIZACE NEPATŘÍ“
V lednu došlo k závažné poruše na jedné přečerpávací
stanici nové splaškové kanalizace. Důvodem poruchy
bylo zanesení nádrže přečerpávací stanice tuky.
Apelujeme proto na Vás, abyste použité kuchyňské
oleje a tuky v žádném případě nevlévali do kanalizace!
Už čtyři měsíce jsou v obci k dispozici dvě hnědé sběrné
nádoby s nápisem „Oleje“, do kterých lze použitý olej
z domácnosti odkládat. Jedna sběrná nádoba je
umístěna u obchodu Coop a druhá na Letníku u vjezdu
do bývalého kravína.
Kromě tuků způsobují problémy např. také vatové
tyčinky, dámské hygienické potřeby a vlhčené
ubrousky. Tyto odpady patří do směsného odpadu!

TŘÍDĚNÍ OLEJŮ
Do hnědých sběrných nádob s nápisem
„OLEJE“ můžete odložit olej ze smažení
potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo,
rostlinné tuky, 100% tuky nebo sádlo. Tyto
oleje a tuky do sběrné nádoby odkládejte
výhradně v plastových dobře uzavřených
obalech (např. v PET lahvích, v krabičkách od
rostlinných tuků).
V žádném případě olej do sběrné nádoby
nevlévejte a neodkládejte ve sklenicích!
Do sběrných nádob se nesmí ukládat: oleje
technické, převodové, motorové a tlumičové,
maziva ani kapaliny. Ty patří do nebezpečného odpadu.
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STRUČNÉ ZPRÁVY:
 Nové pracovní místo v obci:
V prosinci loňského roku jsme v obci vytvořili
nové pracovní místo ve spolupráci s Úřadem
práce. Nový zaměstnanec zajišťuje zimní i letní
údržbu komunikací a veřejných prostranství
a další práce dle aktuální potřeby.
 Zakoupení stroje na celoroční údržbu:
V lednu jsme zakoupili stroj Husqvarna P 525D
na celoroční údržbu. Stroj už byl během zimy
několikrát nasazen na zimní údržbu
(kartáčování a solení komunikací). Díky svým
rozměrům je schopen udržovat během zimy
i chodníky. Kromě zimní údržby bude stroj
zabezpečovat i veškeré práce během celého
roku (sekání trávy, převoz materiálu).
 Evidence popelnic – nový systém:
V únoru jsme společně s AVE spustili nový
systém na evidenci svozů popelnic. Každá
popelnice musí být nově označena nálepkou
s RFID čipem, kterou zakoupíte na obecním
úřadě za 100 Kč. Jiná nálepka je pro kovovou

Kalendář svozu odpadů v Mezouni v roce 2020:

a jiná pro plastovou popelnici. Pokud nálepku
objednáte online, bude Vám po zaplacení
doručena domů do schránky. Online
objednávku můžete provést na webu obce:
https://www.mezoun.cz/popelnice2020/.
 Změna ceny za vývoz popelnic:
Od 1. ledna 2020 dochází ke změně ceny za
vývoz popelnic na směsný odpad. Popelnice
110/120 litrů nově stojí 71 Kč vč. DPH a velká
popelnice 240 litrů 142 Kč vč. DPH.
 Vodné a stočné pro rok 2020:
Cena vodného pro rok 2020 je 52,20 Kč bez
DPH za 1 m3. Stočné bylo stanoveno na
základě kalkulace nákladů na 52,05 Kč za 1 m3.
 Svoz nebezpečného odpadu:
Letos bude svoz nebezpečného odpadu
zajištěn opět ve dvou termínech:
sobota 27. června 2020 a sobota 31. října
2020. Přesný čas bude upřesněn
na webu a vývěskách.

