PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ
3/ 2016

BLAHOPŘEJEME
ve 3. čtvrtletí roku 2016 se dožijí
životního jubilea tito naši občané:
Vrbová Jaroslava
Šimková Libuše
Berki Rudolf
Jubilantům přejeme do dalších let jejich života
hodně zdraví, síly a tělesné i duševní svěžesti

Pasování na školáky
22.6.2016 měli v místní mateřské školce slavnostní den. Pozváni byli nejen rodiče
předškoláků, ale i pan starosta V.Uhlíř a p.Lindová.
Dvanáct dětí, které 1.září čeká neznámá, velká škola, přijel pasovat Kocour
v botách – „Mušketýr“(ve skutečnosti Veronika Kohoutová, která navštěvuje školku
se zábavnými programy již 4 roky).
Děti vystoupily s programem připraveným na rozloučenou, poté následoval
program kocoura Mušketýra. Pasovaní školáci obdrželi dárky na památku a určitě
si nejen oni, ale i všichni zúčastnění užili tento den.

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY PRO DĚTI
Pokud se vám líbilo cestování s kamarády, ať už do ZOO,
nebo do aquaparku….
pojeďte opět s námi a kam to bude??
První výlet bude trochu turistika, trochu vláček, trochu
parník. Navštívíme zříceninu hradu Buben.

Na druhé cestě se vydáme za hrou….a bude to LASER
GAME, který vás určitě nadchne…..podmínkou je ovšem
věk, min.10 let.
Bližší informace na plakátech.

DĚTI SLAVILY ZAČÁTEK PRÁZDNIN
První prázdninový den jsme oslavili spolu s dětmi na fotbalovém hřišti
v Erpužicích, kde bylo připraveno několik stanovišť, na kterých si mohli
vyzkoušet své dovednosti. Jejich zdařené pokusy ve střelbě, šipkách,
v hodu na cíl a dalších disciplínách byly sladce odměněny. Každý
účastník si vyzkoušel i opičí dráhu.
Bylo vyhlášeno 6 nej opičáků a všichni dostali několik maličkostí
a sladkostí. Zábavné odpoledne jsme ukončili u táboráku.
Poděkování všem pomocníkům a také sponzorům:
p.Václavové, p.Růžičkovi, místním hasičům,
OÚ Erpužice.

LETNÍ BIATLON

Biatlon – zimní sportovní disciplína. Celá republika žila, ať už ZOH,
světovým pohárem nebo mistrostvím světa. A ne jinak tomu bylo
v Erpužicích – kde se zrodil nápad – biatlon u nás ve vsi. Podmínky
pro zimní sporty v posledních letech nebyly úplně nejlepší, a tak
nápad uspořádat pro děti a dospělé soutěž v biatlonu se přesunul
na letní měsíce, respektive na začátek prázdnin. Volné dny slavných
věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsme věnovali sportu a zábavě
a uspořádali soutěž v letním biatlonu.
Soutěž byla připravena jak pro děti, tak pro dospělé. Samozřejmě
nechyběla střelba vleže a ve stoje. Malorážku nahradila vzduchovka,
s níž se měl každý trefit na otočný a papírový terč. Pro mrňata byl
připraven hod tenisákem a terč se šipkami. Závod se neobešel bez
trestných kol za špatnou střelbu. Trasa závodu byla zpestřena
překážkovou dráhou, slalomem mezi brankami a jízdou na koloběžce.
Závod odstartovali ti nejmenší, kterým pomáhali rodiče, pak přišly
na řadu větší děti a závěrem se na trati vyřádili dospěláci, děti
je vystřídaly na stanovištích jako rozhodčí – což je ohromně bavilo.
Poté došlo na porovnávání časů, vyhlašování výsledků, předání
diplomů, medailí a drobných cen.
A jména vítězů?? Ta nejsou důležitá. Zvítězili všichni zúčastnění.
Zvládli trať, střelbu i ta nenáviděná trestná kola. Pořadatelé slíbili,
že příští rok letní biatlon zopakují.
Těšíme se na vás, vážení sportovní příznivci.
H.Lindová

INFORMACE pro nájemníky obecních bytů

308/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. října 2015
o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
§1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním
bytu.
§2
Běžná údržba bytu
Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu,
které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování
a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke
svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním
stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti
termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně
výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.
§3
Drobné opravy bytu
Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení
součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše
nákladů.
§4
Drobné opravy podle věcného vymezení
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují
a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a
lišt,
b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků
včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u
oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména
vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů
analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích
tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních
zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů
ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a
automatických hlásičů pohybu,
d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro
byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro
rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené
vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů
vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,

g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích
baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů,
kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a
přistavěných skříní,
h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na
elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a
ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů
ústředního topení,
i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).
§5
Drobné opravy podle výše nákladů
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny
jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na
jednu opravu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které
spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy.
Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu
nezapočítávají a hradí je nájemce.
§6
Roční limit nákladů
(1) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku
rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se
nepovažují za drobné opravy.
(2) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch
bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány
výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová
plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.
§7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Šlechtová v. r.

PRÁZDNINOVÁ AKCE PRO DĚTI
…a nyní trochu turistiky
NAVŠTÍVÍME ZŘÍCENINU HRADU BUBEN
nad soutokem řeky Mže a Plešnického potoka

VYRÁŽÍME 11.8.2016 , SRAZ 8.10hod.
NA DĚTSKÉM HŘIŠTI U BYTOVEK
Plán cesty: pěšky na nádraží, vlakem do Plešnic, pěšky na Buben, dále na Hracholusky,
zpáteční cesta parníkem na Butov pohodlnou obuv, svačinku a pití s sebou.
Návrat kolem 16 hodiny. Cena výletu cca 100,- Kč
TĚŠÍM SE NA VÁS!!
Zájemci prosím přihlašte se osobně nebo na e-mailové adrese:
katerinabrzobohata@seznam.cz

Příspěvky, dotazy, komentáře můžete
posílat na e-mail:
zpravodajerpuzice@seznam.cz

