Rok: 2020
Číslo:

11 - 12

Měsíc:

listopad
- prosinec

Ročník: XXVII.

Vážení spoluobčané,
jménem obecního zastupitelstva Vám přeji
hezké vánoční svátky v kruhu nejbližších
a do nového roku 2021 dobré zdraví,
optimistickou mysl a víru v lepší příští.
Pavel Vařečka, starosta

Děkujeme a chválíme.
Děkujeme všem aktivním občanům, kteří se
v letoším roce podíleli na úklidu obecních
prostranství.
Poděkování patří také panu Štěpánu Urbanovi
za stromeček, který zdobí prostor před obecním
úřadem.

Tříkrálová sbírka.
Každý rok v lednu k nám do vsi přicházeli
koledníci z Oblastní charity Ústí nad Orlicí.
Pokud epidemiologická situace dovolí, přijdou i
tentokrát, pravděpodobně v neděli 3. ledna
2021. Koledníci a jejich doprovod musejí
dodržovat doporučená hygienická pravidla
po celou dobu koledování. K nim patří „pravidlo
tří R“ – tj. používání roušek, mytí rukou a
dodržování rozestupů. Totéž platí i pro dárce.
Dárci, který chce přispět, nastaví pokladničku tak, aby byl zajištěný co největší
rozestup od koledníka.
Pokud koledníci nepřijdou k Vám domů, můžete tříkrálovou sbírku podpořit
dárcovskou DMS nebo přímo na účet Charity. Podrobnosti naleznete na
www.trikralovasbirka.cz/jak-prispet/financni-dar/.

Nechválíme.
U kontejnerů se stále objevuje volně odložený neroztříděný odpad a tvoří tam
nepořádek a nehezké prostředí. Z většiny navíc ani nepatří do žádného
z kontejnerů, ale do sběrného dvora!
Žádáme proto občany, aby odpad ukládali do správných kontejnerů a vytříděné
plasty (PET lahve, tetrapacky) v modrých pytlích ponechávali u kontejnerů až den
před svozovým dnem. Modré pytle jsou občanům k dispozici zdarma v úředních
hodinách na obecním úřadě.
Velkoobjemový odpad můžete odvážet do sběrného dvora ve Vysokém Mýtě.
Naše obec má s Technickými službami ve Vysokém Mýtě uzavřenou dohodu (viz
informace ve zpravodaji z ledna 2020).
Prostor u kontejnerů není určen na odkládání pneumatik! Ty patří
do nebezpečného odpadu!

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý: v zimním období se
popelnice vyvážejí každé úterý.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
25. prosince – 22. ledna – 19. února.
Vytříděný papír – svozový den středa: 6. ledna – 3. února.
Obecní úřad:

úřední hodiny

Obecní knihovna:

pondělí 17:00 – 19:00 hod.
čtvrtek 17:00 – 18:00 hod.

Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

