ZPRAVODAJ
3/2016
Milí spoluobčané,
skončily prázdniny, začal školní rok, tak je načase přinést Vám alespoň ve stručnosti pár informací:
V prvé řadě bychom chtěli připomenout, že je ještě spousta domácností, které nemají zaplacený
poplatek za svoz komunálního odpadu na II. pololetí 2016. Učiňte prosím, co nejdříve.
Hned při této příležitosti bych Vám chtěla připomenout, že kontejnery na zpětný odběr obalů (plast,
sklo, papír, bioodpad) není popelnice, do které se může hodit všechno, co Vás napadne. Pracovníci
obce pak dostanou za úkol poté tyto odpady vytřídit.
A věřte mi, že to není nic příjemného, když z kontejneru na bioodpad vytahují oděvy, které jsou
nasáklé nakvašenou šťávou z rostlin, igelitové tašky s odpady, které patří do popelnice atp.!!!
Když už jsme u těch výtek - je také mnoho těch, kteří stále pouští své čtyřnohé miláčky ven bez toho,
aniž by na ně dohlédli a hlavně po nich uklidili!!! Je to přímo nechutné, když pak naši zaměstnanci
musí tyto „produkty“ po Vašich psech uklízet. Popřípadě když sečou trávu, tak jim to struna roznese
opravdu všude. Když už nemáte ohled sami k sobě, mějte prosím, ohled k Vašemu okolí. Děkuji Vám.
Pro zájemce jsme domlouvali termín na čištění popř. kontrolu či revizi komínů a to na pátek
21.10.2016 - v případě zájmu se hlaste na obecním úřadě.
Každá domácnost v naší obci dostala do schránky letáček s anketou, zda byste měli zájem o
kompostéry. Vzhledem k tomu, že se žádost o tyto kontejnery bude posílat prostřednictvím
dobrovolného svazku obcí Bruntálsko, potřebovali bychom znát Váš zájem co nejdříve. Proto Vás
prosíme, abyste s odevzdáním zpět na obecní úřad příliš dlouho neotáleli. Kompostéry budou
dodávány bezplatně, co nepokryje dotace, uhradí obec. Využijte této možnosti.
Mimořádně v úterý, 6. 9. 2016, se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Všichni jste srdečně zváni.
Také bychom Vás chtěli pozvat na posezení se seniory, které se bude konat v sobotu 22.10.2016.
Takže máte možnost naplánovat si Vaše aktivity tak, aby se Vás sešlo co nejvíce. Před touto akcí ještě
dostanete pozvánku s návratkou, abychom měli přehled o účasti a mohli se na to také připravit.
Diakonie Broumov, sociální družstvo nás opět vyzvalo ke sbírce ošacení, obuvi, lůžkovin atp. letáček z druhé strany. Pokud by Vám ve skříních něco „zavazelo“ tak to můžete poskytnout jiným.
V pátek 7. 10. a v sobotu 8. 10. 2016 proběhnou volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu
ČR.
V sobotu 8. 10. 2016 od 8:00 hodin se bude konat svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu.

Přeji pěkný zbytek léta 
zpracovala Jitka Rozkošná 02. 09. 2016

Diakonie Broumov,
sociální družstvo
 Více na www: diakoniebroumov.cz

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Svoz se uskuteční :

v týdnu 12. - 16. 09. 2016
Do té doby bude dobré věci do sbírky odevzdat na obecním úřadě, respektive
v kulturním domě. Odtud pak bude Diakonií Broumov odvezen veškerý sběr
najednou. Bude-li potřeba, odvezeme je od Vás z domu prostřednictvím
zaměstnanců obce, stačí se telefonicky domluvit - 554 745 274, 777 696 127.
Sociální družstvo všem dárcům děkuje.

