Rok: 2022
Číslo: 5
Měsíc: květen
Ročník: XXIX.

Údržbář obecního majetku a veřejných prostor.
Hledáme pracovníka, který by pečoval o obecní
pozemky, případně prováděl i jiné drobné práce.
Jedná se hlavně o sekání trávy na veřejných
prostranstvích a na hřbitově, v zimě odhrnování sněhu
na chodníku a podobně.
Podrobnější informace o náplni práce i odměně podá
pan starosta.

Výstavba nového hřiště.
V průběhu května 2022 se na hřišti ve Vračovicích
začne budovat nový víceúčelový povrch.
Prosíme, respektujte případná související omezení a
v okolí stavby dbejte na svoji bezpečnost.

Vybraný příkop.
Během dubna proběhlo vyčištění příkopu pod hřištěm a pod zahradami u rybníka
ve Vračovicích. Příkop byl vybrán v celé délce, od hráze až po silnici na Mýto.

Zajímavé akce v okolí.
Sedm studentů z Chocně – Procházka po kamenech zmizelých.
V úterý 24. května 2022 od 16:30 hodin pořádá tým z Místního akčního plánu
vzdělávání pro Vysokomýtsko organizovanou procházku po tzv. stolpersteinech,
připomínajících studenty, kteří se za 2. světové války zapojili do protinacistického
odboje v regionu. S osudy studentů se účastníci procházky seznámí
prostřednictvím nově vzniklé naučné hry. Začátek a konec procházky před
informačním centrem v Chocni, délka procházky 1,5 - 2 hodiny, s sebou tužku.
Pověsti z Chocně a okolí.
Výstava v Orlickém muzeu v Chocni potrvá do 30. května 2022, otevřeno je
denně od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
První driblink v Čechách.
Na náměstí Přemysla Otakara II. bude možné od 24. května do 12. června 2022
zhlédnout výstavu mapující dlouholetou historii basketbalu ve Vysokém Mýtě.
Na dvaceti panelech seznámí s úspěchy i výraznými osobnostmi. Jde
o připomínku prvního veřejného exhibičního utkání v košíkové na území Čech,
které se před 125 lety z iniciativy gymnaziálního profesora Jaroslava Karáska
odehrálo právě ve Vysokém Mýtě.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (1x za 14 dní, lichý
týden): 24. května – 7. června – 21. června – 5. července – 19. července – 2. srpna
– 16. srpna – 30. srpna.
Vytříděné plasty včetně PET lahví a tetrapacku (ve žlutých pytlích od domu) –
svozový den pátek: 10. června – 8. července – 5.srpna.
Vytříděný papír (v modrých pytlích od domu) – svozový den středa: 25. května
– 22. června – 20. července – 17. srpna.
Svozový plán, podle kterého firma Ekola odváží odpady, naleznete na jejich
webu: www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/ekola-ceske-libchavys-r-o/harmonogram-svozu-odpadu/.
Obecní úřad:

úřední hodiny

Obecní knihovna:

otevřeno

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

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

