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BŘEZEN 2019

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 4. 4. 2018 OD 19:00 HODIN
SVOZY ODPADU
V BŘEZNU A DUBNU

SVOZ BIOODPADU
První svoz BIO nádob z domácností proběhl 18.3. 2019
nyní bude následovat opět 14 ti denní svoz-sudé týdny BIO a liché týdny
směsný komunální odpad.

UPOZORNĚNÍ NA ŠPATNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU!
Svozová fima upozorňuje občany, že v modrých nádobách na tříděný
odpad se nachází velké množství odpadů, které do modrých nádob nepatří
(jedná se zejména nápojové kartony od mléka a džusů, které patří do
plastů). Do modrých nádob patří skutečně pouze papír, kartony, časopisy,
letáky. Nevhazujte rovněž mokrý mastný nebo jinak znečištěný papír.
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Dále bychom rádi upozornili na nešvar odkládání odpadů na sběrnách místech v obci. Někteří naši občané
odkládají odpad na sběrných místech volně (např. akvária, pánvičky, sušáky, sprchové kouty) někteří
v igelitových taškách zavěšených na kontejnerech (konzervy), v pytlích, krabicích apod. a čekají, že to po
nich někdo uklidí. A ono se tak většinou stane…. Tento odpad ale končí v našich vlastních popelnicích!
V obci je pravidelně vyhlašován sběr oblečení pro diakonii Broumov a sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Všichni tak mají stejnou možnost předat ve stanovených termínech, jak použité
oděvy, tak i objemný a nebezpečný odpad na sběrných místech. Když odpad neprojde otvorem na

sběrných nádobách, znamená to, že se jedná o objemný odpad a občan si ho do termínu
svozu nechá doma, nebo zlikviduje na vlastní náklady na jiném (placeném) sběrném dvoře
nebo skládce. Již pouhý týden po svozu ošacení byly odloženy pytle s ošacením u kontejnerů na
tříděný odpad. Rovněž vybouraný sprchový kout u kontejnerů???!!!
Může se stát, že v některé lokalitě jsou kontejnery plné. Důvodů může být více (rekonstrukce přilehlých
domů, překážka při výsypu kontejnerů apod.) Žádáme proto občany, aby v těchto případech využily sice
vzdálenější, ale méně využité sběrné místo a neodkládali odpad u kontejnerů.
Je nám již znám termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který v obci proběhne dne
18.5.2019. Rovněž je možné stále nosit drobný elektroodpad (varné konvice, rádia, toastery) a baterie na
obecní úřad a to celoročně.
*****
ÚPRAVA ZELENĚ V OBCI
S příhodem jara se chystáme obnovit zeleň na návsi a nahradit již přerostlé a nevzhledné jehličnany
vhodnější zelení.
*****
Pozor na změnu času: Letní čas v roce 2019 se nastaví v noci z 30. na 31. března.
Ručičky hodin se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.

MDŽ
I letos jsme se my ženy sešly, abychom oslavily svátek žen. Společným večerem nás jako vloni provázela
Alenka Šámalová a Tomáš Rychta a hráli opravdu pěkně k poslechu i k tanci. Jsme rádi, že vás přišlo tolik a
že jsme opět po roce zaplnili sál a posléze i parket. Poděkování posílám chlapcům, kteří přítomné dámy
obsluhovali a také mužům tanečníkům, kteří se našim ženám věnovali a provedli je v kole😊.Nechyběly ani
výborné věnečky od Dáši Moravcové, ani štamprlička na dobrou náladu. A tak to má být!
Holky, tak zase za rok😉
K.S.
*****
MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Dne 30. března se bude konat na sále místního pohostinství od 14:00 hodin dětské maškarní odpoledne.
Těšíme se na všechny děti, krásné masky i jejich doprovod☺
*****
VÝROČÍ BŘEZEN
Bucká Jaroslava
Raková Jiřina
Novotný Jan
Srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví!
.
*****
ZÁJEZD NA KRAJANKU DO KRYMLOVA
Účastníkům zájezdu na Krajanku do Krymlova, objednaným na předvánoční kavárničče, s předstihem
oznamujeme, že autobus na tuto akci bude přistaven dne 27.dubna ve 13:00 hodin u autobusové zastávky.
Pořad začíná ve 14:00 hodin.
*****
ZÁPIS DO ZŠ KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Se koná v pátek 5.dubna 2019 od 13:00-17:00 hod a sobotu 6. dubna 2019 od 9:00-11:00
hod.
K zápisu se dostaví děti narození od 1.9.2012 do 31.8.2013
Více informací naleznete na úřední desce.
*****
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V TUCHORAZI
se koná ve čtvrtek 9.5.2019 od 10:00 – 11:30 hod. a od 13:00 – 15:00 hod.
Možná telef. dohoda: 739 630 573 email: ms.tuchoraz@tiscali.cz
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou vyvěšeny na úřední desce.
*****
VELIKONOCE:
Paní Jitka Preuslerová nabízí výrobky z ruliček papíru
s velikonoční tematikou. Jsou to věnečky ve tvaru vajíčka
k zavěšení za 70,- Kč, košíčky za 60,-Kč, slepice(košík) za
80,- Kč. Telefon: 603 547 6 79, email:
objednavky26@seznam.cz
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