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Kontakty:
tel. místostarostka +420 389 603 900, +420 724 189 797, účetní +420 389 600 773, www.razice.cz,
razice@zlatyvrch.cz
Úřední hodiny místostarostka Út 7:30 – 18:00 St 13:00 – 17:00 Čt 7:30 – 17:00
Úřední hodiny účetní Po 7:30 – 17:00 Út 7:30 – 15:00 St 7:30 – 17:00 Čt 7:30 – 13:00 Pá 7:30 – 16:00
V případě nepřítomnosti volejte mobilní telefon, schůzku lze domluvit i mimo úřední hodiny.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 3.10.2015 v zasedací místnosti na OÚ v Ražicích proběhlo vítání našich
nejmenších občánků. Přivítáni byli dva chlapci, jeden z Ražic a druhý ze Štětic, kteří
po skončení oficiální části začali navazovat přátelství. Ještě jednou jim přejeme do
života hlavně štěstí a rodičům pohár trpělivosti a spoustu radosti.

WEBOVÉ STRÁNKY
Koncem září 2015 byli spuštěny nové webové stránky obce Ražice www.razice.cz.
Novinkou na těchto stránkách je možnost přehrání si zpráv místního rozhlasu. Na tvorbě
stránek se stále pracuje, proto prosím o případné náměty či připomínky.

SETKÁNÍ SENIORŮ
Srdečně Vás zveme na „SETKÁNÍ SENIORŮ“, které se bude konat 14.11.2015 od
14:00 v Obecním sále v Ražicích. Těšit se můžete na příjemnou hudbu
k poslechu či tanci, občerstvení zajištěno.
V případě zájmu svozu a odvozu kontaktujte pí. Smolovou 773750059.
Těšíme se na Vás!

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Obec Ražice nabízí pracovní místo do muzea ve Špejcharu na pozici pokladní. Nástup od listopadu 2015 na DPP.
Smlouva do konce roku 2015 s možností prodloužení. Písemné přihlášky do 20.10.2015 na Obecním úřadě v Ražicích.
Bližší informace na tel. čísle 773750059 p. Smolová

KOMUNÁLNÍ ODPAD + POPLATKY
Od listopadu do dubna bude probíhat komunální svoz každý týden.
Poplatek za popelnici pro rok 2015 činí 560,- Kč za osobu.
Poplatek za psa pro rok 2015 činí 40,- Kč za prvního, za každého dalšího psa 80,- Kč.
Přesto, že splatnost poplatků byla k 31.3.2015, dosud někteří občané poplatky
neuhradili, žádáme o urychlené uhrazení, jinak bude nutné přistoupit k sankcím ve výši
až trojnásobku dlužné částky.

ZMĚNY V ZASTUPITELSTVU
Ke dni 30.9.2015 byla podána rezignace p. Josefa Šefránka na mandát zastupitele obce Ražice. Dle § 56 zákona o
volbách do zastupitelstev obcí nastupuje dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu, náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Dle
výsledku voleb byl osloven p. Petr Pazderník, který 3.10.2015 též na svůj mandát rezignoval, proto byl osloven další
kandidát p. Petr Kruntorád.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ A ŠPEJCHARU
Zveme občany na slavnostní otevření „ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ“ a „ŠPEJCHAR – ZA KULTUROU A POZNÁNÍM“

Dne 31.10.2015 od 14:00 hodin.
Program:
14:00 hodin Slavnostní otevření „ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ“
Nadace ČEZ podpořila projekt Oranžové hřiště u Špejcharu ve
výši 367 235,- Kč
14:15 hodin Slavnostní otevření „ŠPEJCHAR – ZA KULTUROU A
POZNÁNÍM“
14:30 hodin Prohlídka areálu

KULTURNÍ AKCE V OBCI
17.10.2015 „SMÍŠKŮV STRAŠIDELNÝ LES“ v Ražicích na Parketě od 14:00 hodin
7.11.2015 „SMÍŠKOVO NAROZENINY“ v Ražicích v Obecním sále od 13:30 hodin
14.11.2015 „SETKÁNÍ SENIORŮ“ v Ražicích v Obecním sále od 14:00 hodin
21.11.2015 „OBECNÍ PLES“ v Ražicích v Obecním sále od 20:00 hodin hraje „Přímý přenos“
29.11.2015 „ADVENTNÍ DÍLNA“ v Ražicích od 14:00 hodin
29.11.2015 „ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU“ v Ražicích od 18:00 hodin
12.12.2015 „SMÍŠKOVO VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM“ v Ražicích v Obecním sále od 13:30 hodin

PLÁN KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2015
Čt 3.12.2015
Čt 17.12.2015

