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Novinky
Spustili jsme nové webové
stránky obce

Možnost připojení na
vysokorychlostní internet v obci

V březnu se podařilo spustit nové webové stránky obce.
Jsou optimalizované na mobil, tablet i počítač a najdete
zde aktualizovanou novou elektronickou úřední desku,
novinky, užitečné informace, seznam firem v obci, přepracované snadnovyplnitelné dokumenty, užitečné odkazy a například i aktuální fotku práce na mostě.

Obyvatele obce mají možnost připojit se prostřednictvím
kabelové sítě CETIN na vysokorychlostní internet.
V těchto číslech popisných je dostupných až 100 Mb/s:
1, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 23, 30, 33, 35, 37, 41, 44, 45.
Více na www.zrychlujemecesko.cz. Možnost výběru
z mnoha operátorů.

DALŠÍ NOVINKY POUZE ELEKTRONICKY

Další novinky bychom Vám rádi poslali elektronicky na e-mail.
Chcete-li nadále dostávat Počapelské novinky, stačí se zapsat
na webových stránkách www.pocaply.cz. Hned na hlavní straně.
Nemáte přístup k e-mailu? Dejte nám vědět na OÚ Počaply. Rádi Vám novinky z e-mailu vytiskneme a doneseme.

Informace z obce
V souvislosti se stavbou mostu
bude zrušeno několik
nevzhledných sloupů, materiál
pod cestou je zapůjčen
( Sloup na zastávce, u hřiště a naproti u mostu
( Sloupy na Březnici po levé a pravé straně
( Materiál na stavbu dočasné silnice je zapůjčen
a bude později využit na opravu cest popřípadě
vrácen odkud byl přivezen
( Máte dotaz? Napište nám na obec@pocaply.cz
Svoz odpadů v dubnu 2021
čísla týdnů
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Na webových stránkách obce
nově najdete:
( Upozornění na odstávku elektřiny dne
6. 4. 2021 od 7:30 do 15:00
( Stanovení přechodné úpravy provozu v obci
s mapkou a dopravním značením
( V novinkách najdete mimořádné
veterinární opatření
( Výtvarná soutěž o nejkrásnější
velikonoční vajíčko

Nabídka práce
v obci Počaply

Nemáte náš kalendář?
Je k dispozici na OÚ

Obec Počaply nabízí dohodu o provedení
práce - péče o zeleň v obci. Hrubá
hodinová mzda je 120 Kč. Více informací
u starosty p. Čížka.

www.pocaply.cz  fb.com/pocaplycz  instagram.com/pocaplycz  obec@pocaply.cz
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NOVINKY
Pro jedinečnou sekci Historie
na novém webu bych potřeboval
zapůjčit staré fotografie
Fotografie za velmi krátkou dobu vrátím zpět, jen je
naskenuji v dostatečné kvalitě. Za opatrné zacházení
ručím. Fotky mohou být miniaturní i nekvalitní
z jakékoliv doby. Rád bych hezky zmapoval historii
ve fotografiích. Pod každou fotkou mohu uvést autora
nebo nikoliv. Jak si budete přát.
Pokud nějaké fotky máte, dejte mi prosím vědět na
+420 721 333 655. Děkuji. Lukáš Krása.
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Nenechávejte si staré
fotografie jen pro sebe.
Ať už byla historie
jakákoliv, je hezké vidět,
co ostatní nemohou
pamatovat.

Užitečné informace
Kam odvézt
elektro odpad:

Kam odvézt nebezpečný
a objemný odpad:

Sběrný dvůr Březnice - provozní doba:
Pondělí, středa: 8:00 - 12:30, 13:00 - 17:00 hod.
Sobota: 8:00 - 12:00 hod.

Skládka Chrást - provozní doba:
Pondělí až pátek: 6:00 - 16:30 hod.

Odběr odpadu na obou sběrných místech je pro naše
občany zpoplatněn, ceník sběrného dvora Březnice
ke stažení zde: https://bit.ly/36gHhYj. Ceník skládky
Chrást je k nahlédnutí na našem OÚ.

Zde je možné odevzdat objemný a nebezpečný odpad
- např. starý nábytek, pneumatiky, barvy, oleje, autobaterie, kovový, dřevěný a stavební odpad
i vysloužilá elektrozařízení atd.

Sledujte Počaply na sociálních sítích

 Instagram - pocaplycz - instagram.com/pocaplycz
 Facebook - pocaplycz - facebook.com/pocaplycz

INFORMACE PRO CHOVATELE DRŮBEŽE
Od 24.3.2021 budou volat chovatelům drůbeže pracovníci Krajské veterinární správy s
dotazem na dodržování nařízených opatření: zda chovatelé někoho pouští do chovu, pokud
ano, zda o tom vedou záznamy a zda jim od 11.3.2021 uhynula či ne nějaká chovaná
drůbež.Telefony budou z tel. čísla: 702 007 910, 724 813 679, 723 207 432 v době od 8.00
hod. do 15.30. Předpokládaná doba tel. dotazů do 30.3.2021. Doba se odvíjí podle jiného
pracovního zatížení pověřených pracovníků.

www.pocaply.cz  fb.com/pocaplycz  instagram.com/pocaplycz  obec@pocaply.cz
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