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BŘEZEN 2019 

PODĚKOVÁNÍ 
 
1. dubna je jak jistě všichni víme Apríl, ovšem pro nás 

jako pro obec je toto datum významné ještě v jedné 

události. 1. dubna 2019 to totiž bude přesně 20 let co 

na OÚ do pracovního poměru nastoupila paní Ilona 

Furstová ☺ Chtěli bychom jí touto cestou moc 

poděkovat za léta uplynulá a do těch dalších, s námi, 

popřát mnoho štěstí a dalších pracovních úspěchů. 

 
    Děkujeme ☺ 
 
SBÍRKA  
 
Diakonie Broumov, sociální družstvo, pořádá sbírku 

ošacení, domácích potřeb a jiného. 

Sběrné místo je na obecním úřadě (zasedací místnost), 

vždy v úřední hodiny PO-ST 7:30 – 17:00 hod, nebo 

kdykoliv po telefonické domluvě, tel.: 312 672  405. 

 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírky: 

• Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské - 
nepoškozené s fungujícími zipy 

• Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové 
tašce) 

• Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s 
funkčním zipem 

• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i 
mírně poškozené 

• Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové 

• Záclony, závěsy – nepoškozené 

• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek) 

• Knihy 

• Menší elektrospotřebiče – mohou být i 
nefunkční 

 

VOK 

 
První VOK v tomto roce bude přistaven v sobotu 
6. 4.2019 v čase 08:00-10:00 hod na návsi před OÚ.  

Co je velkoobjemový odpad? Jedná se o objemný 
odpad z domácností - např. starý nábytek, kamna, 
sporáky, bedny, matrace, koberce apod. 

 

 

Do velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat! 

• běžný komunální odpad, který je určen pro 

ukládání do maloobjemových nádob 

• vytříděné složky komunálního odpadu, které 

se ukládají do k tomu určených sběrných 

nádob 

• nebezpečné složky komunálního odpadu; 

• odpad z rekonstrukcí objektů, stavební suť a 

výkopovou zeminu 

• odpad vznikající při činnosti právnických osob 

nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 

BIO 
 
Na prostranství u rybníku „Lébrák“ byl již přistaven 
kontejner na BIO odpad.  
 
Využívejte ho prosím s rozumem, bez vhazování věcí, 
které do něj nepatří! 

Co patří mezi bioodpad? 

• listí, tráva 
• zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny 

apod. 
• kousky větví i keřů (posekané, nastříhané, 

prořezané nebo zpracované štěpkovačem) 
• spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z 

keřů) 
• zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, 

mrkve, kousky jablek apod. 
• čajové sáčky, kávová sedlina 
• skořápky z vajec 

Co do bioodpadu nepatří! 

• tekuté zbytky jídel 
• kosti, maso, uhynulá zvířata 
• biologicky nerozložitelné látky 
• jiné odpady 
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POPLATKY 

Připomínáme, že poplatky pro rok 2019, popelnice, pes, 

hřbitov by měly být uhrazeny nejpozději do konce 

března 2019! 

HŘBITOV 

JARNÍ PROVOZNÍ DOBA (březen – září) 

07:30 – 19:00 hod. 

PROSBA 

Prosíme všechny, kdo využívají hromadu za rybníkem 

“Lébrák” pro skladování křovin. Snažte se prosím vždy 

svůj “náklad vhodit na vrch hromady. Hromada je pak 

zbytečně rozšiřována a je nutné jí neustále dokola 

“upravovat”. Děkujeme. 

UPOZORNĚNÍ 

01. – 05. 04. 2019 bude v obci probíhat prořez stromů. 

Dbejte proto prosím zvýšené opatrnosti a případných 

pokynů pracovníků prořezávající firmy. Děkujeme. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Dne 18.5.2019 od 14:00 hod proběhne na našem OÚ 

tradiční Vítání občánků. Prosíme rodiče nově 

narozených občánků, kteří tak ještě neučinili, ať se 

dostaví k podpisu prohlášení na OÚ. 

OMLUVA 

Tímto bychom se take chtěli omluvit, za mylně uvedené 

informace v minulém Zpravodaji, ohledně rozložení 

platby stočného v roce 2019. Platby za stočné budou 

hrazeny POLOLETNĚ a to v měsíci BŘEZNU a ZÁŘÍ. 

Děkujeme za pochopení. 

FOTBAL 

30.03.2019 15:00 hod Stochov – AFK 

06. 04. 2019 16:30 hod AFK – Bratronice 

13. 04. 2019 16:30 hod AFK – Hřebeč B 

21. 04. 2019 14:00 hod Slavoj Klad. – AFK 

 

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE 

V předstihu bychom Vás chtěli srdečně pozvat na naše 

tradiční PÁLENÍ ČARODEJNIC. Akce proběhne dne 

30. 04. 2019 (úterý), jako každý rok, za rybníkem 

“Lébrák”. Pro děti budou připraveny buřty a limonáda 

zdarma, z ulice Za Křenovkou vyjde Lampionovo – 

balonkový průvod. Vše proběhne v režii a pod 

dohledem našich hasičů. Občerstvení zajištěno! 

Program bude včas upřesněn.  

VESELÉ VELIKONOCE 

Čas je neúprosný, a tak bychom Vám už teď, chtěli 

popřát krásné a veselé nadcházející Velikonoce a 

koledníkům malým i těm velkým bohatou pomlázku! 

 

 

 

mailto:ousvinarov@quick.cz

