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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2016
Místní poplatky na rok 2016 se
vybírají o úřední hodiny od 17. 1. –
31. 1. 2016 na OÚ v Ledcích.
Poplatek za psa činí 70 Kč, za
druhého a dalšího psa je 100 Kč.
Poplatky za svozy odpadů jsou 500 Kč
na občana s trvalým pobytem a
vlastníci objetků, ve kterých nemá
žádná osoba trvalý pobyt, zaplatí
500Kč.
Známky pro svozy odpadů z roku
2015 platí do konce ledna 2016.
Svozový den popelnic je středa.
Žlutá známka na popelnici znamená,
že svoz je po celý rok sudý týden,
zelená známka na popelnici
znamená, že svoz probíhá ledenduben a říjen-prosinec každý týden,
květen-září sudý týden. Červená
známka na popelnici znamená svoz
po celý rok každý týden.
MIMOŘÁDNÝ SVOZ ŽLUTÁ ZNÁMKA
Svoz popelnice se žlutou známkou
bude mimořádně dne 30. 12. 2015
z důvodu, že v závěru roku starého a
v začátku nového následují po sobě
dva liché týdny (53. a 1.).Svoz v lednu
bude 13. 1. 2016.
Úřední hodiny OÚ v době svátků
ST 23. 12. 2015 08.30-11.30 hod.
PO 28. 12. 2015 15.00-18.00 hod.
ST 30. 12. 2015 08.00-12.00 hod.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ V ROCE 2016
Sběr nebezpečných odpadů v roce
2016 bude na jaře v květnu a na podzim v listopadu.
Jedná se o: baterie všech druhů
včetně olověných akumulátorů,
oleje, plechovky od barev, zářivky,
výbojky, kyseliny, zásady, barvy,
ředidla, lepidla, teploměry,pesticidy,
fotochemikálie, elektronický odpad
(televize, počítače apod.), lednice,
čistící
prostředky,
zaolejované
textilie a nádobky od sprejů.
NEBOJTE SE SPRÁVNĚ TŘÍDIT
Papír – krabice, noviny, letáky,
papíry, obálky – modrý kontejner
Plasty – pet lahve, plastové tašky a
sáčky, lahve od mycích prostředků,
plastové kelímky, polystyren – žlutý
kontejner
Sklo – skleněné obaly, sklenice,
skleněné lahve – zelený kontejner
Oděvy a obuv – sběr čistých, suchých
a nepotřebných oděvů, obuvi a
textilu – bílý kontejner
Železný odpad – sběrný dvůr na OÚ
Bioodpady – odpady rostlinného
původu na vyhrazeném místě za zdí u
místního hřbitova
Věci jako keramika, zrcadla, mastný
papír patří do POPELNICE
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ZAHRADA LEDCE
Společenská komise navázala na
pořádání výstavky „Zahrada Ledce“
dne 29. 8. 2015.
Naši občané se pochlubili svými
výpěstky ze zahrádek a políček,
různými dekoracemi, květinovými
vazbami, zavařováním a také svým
kulinářským
uměním.
Všichni
přítomní prožili příjemné sobotní
odpoledne.

prosinec2015/24

V pondělí 21. 12. 2015 od 18.00 hod.
v kapli sv. Jana Křtitele v čase
adventním proběhne setkání, na
kterém vystoupí pěvecký sbor
„Modré pondělí“ a ledecké děti se
svým vánočním programem.
Na závěr si všichni společně zazpívají
vánoční koledu.

Tvořivá dílnička
Dílnička opět pokračuje, tvořili jsme
obrázky technikou decoupage a
korálkové vánoční ozdoby.

PŘEJEME ŠTĚSTÍ, PROTOŽE JE HO
MÁLO.
PŘEJEME ZDRAVÍ, PROTOŽE HO
TŘEBA.
PŘEJEME LÁSKU, PROTOŽE JÍ NIKDY
NENÍ DOST.
ADVENT 2015
Dne 29.11. se uskutečnil lampionový
průvod a slavnostní rozsvícení
vánočního stromu na návsi. Před
rozsvícením byl kulturní program,
který připravila pí. Renata Pavlasová
Čečilová.
Přítomní se mohli občerstvit
svařáčkem nebo čajem. Děti dostaly
adventní kalendáře.
Vydal OÚ Ledce

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK
PŘEJÍ
zastupitelé a zaměstnanci obce
Ledce
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