Žíšovský občasník č.2.
Březen 2019

ŽÍŠOV

Jako v předchozím čísle chceme informovat občany o dění v obci, také
zde naleznete mnoho užitečných informací.
Občasník bude vystaven i na obecních stránkách „www.zisov.cz”.
NAPLÁNOVANÉ AKCE
Sobota 13. 4. 9:00 hodin, u hasičárny
jarní úklid obce.
Na tento víkend budou přistaveny
i velkobjemové kontejnery.

LETNÍ PROGRAM HOSPŮDKA NA KOPEČKU
22. 3. 20:00 h.
18. 5. 20:00 h.
21. 6. 20:00 h.
28. 6. 20:00 h.
26. 7. 20:00 h.
17. 8. 20:00 h.

Malá Ševětínka
Retrodisco DJ Milan Korbel
Dělobuch
Boby metalový narozeniny
Malá Ševětínka
K- Band

Sobota 20. 4. 20:00 hodin
Velikonoční zábava se bude konat
v hospůdce Na Kopečku. K tanci i poslechu
OZNÁMENÍ OBČANŮM ŽÍŠOVA
zahraje DJ Průcha ml.. Spojíme tuto akci
s Mezinárodním dnem žen, pro které budou V souvislosti s pálením čarodějnic bylo
přichystány květiny a samozřejmě
vyhrazeno místo na vyvážení ořezu
občerstvení zdarma.
větví a dalších dřevin.
Úterý 30. 4.
Prosíme, nevyvážejte na toto místo
Čarodějnice. Místo pálení ohně
žádné jiné odpady. Děkujeme.
je vyobrazeno na vedlejším obrázku.
Večer grilované prase a zahraje místní
skupina Dělobuch.

MAPA

Sobota 22. 6. 13:00 hodin
Dětský den u hasičárny.
Pro naše nejmladší bude
připraveno mnoho soutěží
a atrakcí. Také občerstvení
pro děti i dospělé.
Sobota 20. 7. 20:00 hodin
Začíná pouťová zábava
zahraje K-Band.

JUBILANTI OD 1.3.DO 31.6.
Kodadová Anna

Květen

Grulová Alena

Červen

Cigánková Marie Červen

Žíšov
Souřadnice GPS: 49.201326, 14.696780

Informace na Tel: 724 354 092
SPONZORSKÉ DARY TENTO ROK.

TJ Lokomotiva
3 000,- Kč
Mateřská škola Zlukov
3 000,- Kč
Skupina United Movement 3 000,- Kč
Diakonie Rolnička
18 000,- Kč
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OCENĚNÍ ŽÍŠOVŠTÍ SPORTOVCI ROKU 2018

Žíšovský masopust 2019
V sobotu 23.2. se konal každoroční
masopust spojený s večerní zábavou.
Po posilnění pochoutkami z hospodské
zabijačky vyrazilo se sluncem v zádech
celkem 31 masek na průvod obcí.
Od domu k domu se v doprovodu kapely
Třeboňská dvanáctka tančilo a zpívalo
a vše, co dům dal, se snědlo a vypilo.
V tomto veselém duchu se pokračovalo
ještě v místní hospůdce do ranního
kuropění.

23. 2. 2019 se ve Veselí n/L. konal
sportovním ples TJ Lokomotiva, kde také
převzali ocenění dva naši občané. Cenu
osobnost roku získal Jiří Papáček za svou
práci a životní oddanost fotbalovému oddílu,
kterému se věnuje úctyhodných 47 let.

Dalším sportovcem je nejmladší oceněná
sportovkyně Anežka Macková, která
převzala cenu sportovce roku za oddíl
sportovní gymnastiky. V pohárové soutěži
získala 3x zlaté a v krajském přeboru
2x druhé místo.

Autor: Vlaďka Macková
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Jak získat dřevo z obecních lesů
Ceník samovýroby paliva (včetně 21% DPH) obce Žíšov v Kč/m3
Platnost ceníku od 1.3.2019
průměrná hmotnatost
(síla dřeva)

do 20 cm

20-30 cm

nad 30 cm

jehličnaté a listnaté
měkké

40 Kč/m3

120 Kč/m3

180 Kč/m3

listnaté tvrdé a bříza

50 Kč/m3

150 Kč/m3

220 Kč/m3

* - pozn. : tloušťka stojícího stromu v prsní výšce (1,30m od země)

Platí princip zásluhovosti, tedy ten, kdo provede práce na lesním majetku obce
formou placené činnosti (DPP) v rozsahu min. 20 h/rok, má slevu 50% z ceny.
Samovýrobou se rozumí provedení těžby dřeva ve vlastní režii. Předmětem
samovýroby je především dřevo z polomů, souší, kůrovcem napadené dříví
a výchovných těžeb z mladých porostů.

Ceník vyrobeného paliva (včetně 15% DPH) obce Žíšov
Platnost ceníku od 1.3.2019

SORTIMENT

jehličnaté a listnaté

listnaté tvrdé a bříza

palivo odřezky - zbytky po manipulaci
do 1m délky

400 Kč/prsm

400 Kč/prsm

palivo délka 1m rovnané (v hráních)

600 Kč/prm

700 Kč/prm

palivo délka 2-8 m rovnané (v hráních)

500 Kč/prm

600 Kč/prm

palivo v celých délkách (měřeno kusově)

500 Kč/m3

600 Kč/m3

vysvětlivky:

prms - prostorový metr volně sypaný
prm - prostorový metr rovnaný
m3 - kubík neboli "plnometr"

Pro občany, kteří nemohou či nechtějí využít samovýroby, existuje možnost
přímo nakoupit již vyrobené palivo. To pak bude uloženo a připraveno u cesty
nebo na skladě na "Betonárce". Nakládka a odvoz není v ceně - zařizuje si
kupující, nebo po domluvě možno zajistit za příplatek 100 Kč/prm.

VÝZVA PRO OBČANY. Hledáme dobrovolníky na placené brigády v lese.
Více informaci na níže uvedených číslech.
Kontakt: Dvořák Daniel ml.: 728 434 397
Dvořák Jan: 724 525 060
Starosta obce: David Kyml
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