02/21

Naši jubilanti v měsíci únoru:
paní Fialová Jiřina
pan Adam Michal
pan Hajduk Martin
paní Mohelská Marcela
paní Novotná Žaneta
pan Simon Daniel
slečna Zbořilová Aneta

75 let
55 let
45 let
45 let
40 let
18 let
18 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Kontejner
Od letošního roku se zvedá cena za vývoz kontejneru na bioodpad ze 100,- Kč na
200,- Kč, dále se omezuje z kapacitních důvodu počet kontejnerů na číslo popisné,
maximálně dva na sezonu.
Kontejnery objednávejte pouze na tel: 482 720 070, 605 881 451, nebo osobně na
obecním úřadě.
I nadále se budou rozmísťovat kontejnery dle potřeby po obci.
SMS – informace z obce
Na webových stránkách naší obce byl zřízen odkaz SMS, zde se můžete
zaregistrovat pro zasílání aktuálních informací z obce a okolí, registrace není složitá.
Je to nejrychlejší způsob jak dostat aktuální informace!
Čistota v obci
Žádáme majitele psů, aby nenechali své miláčky volně pobíhat v obci a uklízeli si po
nich exkrementy.
Sbírka použitého ošacení
Obecní úřad organizuje pro Diakonii Broumov sbírku použitého ošacení. Sbírá se
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské s nepoškozenými zipy), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m², NE odřezky a zbytky látek),
domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) vše nepoškozené a zabalené v
krabici, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozená a v
párech (svázaná), kabelky a batohy pouze nepoškozené a s funkčním zipem, drobné
předměty z domácnosti, hračky (nepoškozené, kompletní) i plyšové, malé
elektrospotřebiče, hygienické potřeby, drogistické zboží, dětské potřeby (lahvičky,
dudlíky, atd.).

Věci odevzdávejte čisté, neroztrhané a nerozbité. Věci do sbírky noste zabalené
do igelitových pytlů nebo krabic, aby nedošlo k jejich poškození při dopravě. Věci,
které se nesbírají: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný
a vlhký textil, knihy a časopisy.
Sbírka se uskuteční ve dnech 1. - 4. března na OÚ - pondělí – čtvrtek 8:00 -11:00,
13:00 - 15:00, nebo dle telefonické domluvy. Bližší informace Vám poskytneme na
obecním úřadě tel. 482 720 070 nebo Diakonie Broumov na tel: 224 317 203, 224
316 800.
….něco pro dlouhé chvíle

