Rok 2021
Jubileanté obce:
-

Paní Věra Mazuchová – 70. narozeniny
Pan Miroslav Čapek – 70. narozeniny
Pan Miroslav Daniš – 65. narozeniny
Paní Antonie Čapková – 65. narozeniny

Na začátku roku byli obyvatelé obce seznámeni skrze Bílenecký občasník č. 1/2021 na
stále pokračující změny v úředních hodinách obecnýho úřadu v souvislosti s pokračováním
pandemiu koronaviru COVID – 19.
Také byli obeznámeni s poplatky obce. Poplatek za komunální odpad (zůstává stejný jako
v předchozích letech, tj. 350Kč/osoba/rok) a poplatek za psy se stejně jako v předchozích
letech neplatí.
Z důvodu velké četnosti volně pobýhajících psů byli obyvatelé upozornění, aby své psy
lépe zabezpečili a při procházkách uklízeli exkrementy.
Obyvatelé obce byli také upozorněni na znovuobjevení ptačí chřipky v České republice a
pobídnuti k ohlášení veškerých případů podezřelých úmrtí domýcího ptactva veterinární
správě pro Ústecký kraj.
V březnu v části obce u kostela probíhala úprava komunikace, tyto práce trvali zhruba
týden.
Na základě státního nařízení, kdy přestaly vyhovovat látkové roušky obec svým občanům
nad 65 let, zdarma nabídla jednorázově balené respirátory (2 kusy).
V březnu se také vrátily úřední hodiny do původního stavu a každé první pondělí v měsíci
probíhají od 18 do 19 hodin večerní úřední hodiny. Obyvatelé byli seznámeni s povinnostmi
spojenými s návštěvou obecního úřady, tedy vstup pouze s použitím ochranných prostřednů
dýchacíchc cest (nos, ústa). V případě výskytu příznaků onemocnění COVID – 19 (zvýšená
teplota, horečka, kašel) mají tyto osoby vstup na úbecní úřad zakázán.
Období května došlo k výskytu ptačí chřipky na území obce Polerady, důsledkem této
události byla obec zařazena do pásma dozoru a obyvatelé obce byli uvědoměni a seznámeni
s opatřeními, které s sebou tento status přináší.

- zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec,
-
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který nebyl ohlášen 24 hodin předem KVSU;
zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do
hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se
nacházejí mimo pásmo dozoru (zde jsou uvedeny výjimky – více viz. celý text
opatření);

- dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti;
- vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě;
- zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců
-

do hospodářství nebo jeho opuštění bez ohlášení 24 hodin předem KVSU;
zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez ohlášení
24 hodin předem KVSU;
zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného
ptactva chovaného v zajetí;
zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření;
sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení
nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVSU.

Ke konci května byli obyvatelé seznámeni s četností vyvážení odpadů. Obyvatelé obce
byli znovu pobídnuti k udržování pořádku v obci.
Oznámeno byla též vakcinace psů, která proběhla 27. 5. 2021 ve všech obecních částech
za poplatek 150,- Kč (vakcinace proti vzteklině) a 350,- Kč (kombinovaná vakcína).
Koncem měsíce 29. 5. 2021 v obci na hřišti u hostince proběhl „Dětský den aneb Cesta
kolem světa“. Pro děti bylo tradičně připraveno mnoho zábavy. Na přípravě programu se
podíleli jak samotní obyvatelé, tak zaměstnanci obce. Ani letos nechyběla dětmi oblíbená
hasičská pěna a opékání buřtů. O hudbu se na dětském dni postaral pan Jiří Střelec.
Počátkem července proběhlo v úseku křižovatky u autobusové zastávky v obci Voděrady
oprava veřejného osvětlení, oprava probíhala zhruba týden.

Oprava veřejného osvětlení v místní části Voděrady k autobusové zastávce – stav před a po
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V červenci 19. 6. 2021 od 10:00 v obci proběhl nohejbalový turnaj. Obyvatelé tuto akci
pojali i jako přátelské setkání po dlouhém odloučení v souvislosti s opatřeními s pandemií
COVID – 19.
Letošní obecní výlet se konal 26. 6. 2021 a cílem byl SAFARI PARK Dvůr Králové.
Odjezd z obce byl naplánován z důvodu dlouhého času dojezdu (4,5 hodiny) na brzké ranní
hodiny, tedy odjezd z obce v 5:30 hodin. S souvislosti s opatřeními pandemie COVID – 19,
byli zájemci seznámeni s povinností při odjezdu předložit negativní antigenní či PCR test,
který nebude starší 3 dnů.

Poslední aktualizace: 28. 6. 2021
Kronikářka: Soňa Vondráková
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