Hlášení místního rozhlasu
Dobrý večer, vážení spoluobčané, vyslechněte si hlášení místního rozhlasu.
Sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční ještě dnes do 19:00 hodin a ještě tento
pátek 29.3. od 17:00-17:30 hodin. Věci přineste na OÚ dolů do místnosti. Sbírá se:
• 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
Další zpráva
Firma Deratex provede v naší obci opět plošnou deratizaci proti hlodavcům a to
zítra 28.3., 2.4. a 11.4. Občané, kteří chtějí položit nástrahy i ve svých dvorech, nechť
se prosím přihlásí u starosty obce buď na telefonním čísle 725 518 714 pomocí SMS
zprávy, uveďte prosím jméno a č.p., nebo osobně v úřední hodiny na obecním úřadě.
Uzavírka zájemců je dnes v 19:00 hodin.
Další zpráva
V sobotu 30.března ve 20:00 hodin se uskuteční již tradiční Hasičský bál
v sokolovně na Kostelanech. Tento bál společně pořádají sbory dobrovolných hasičů
z Kostelan, Sulimova a Vrbky. K poslechu a tanci zahraje skupina Brixen band. Pro
zúčastněné bude připravena bohatá tombola a občerstvení. Pokud by se z řad našich
občanů našel někdo, kdo by chtěl hasičům do tomboly přispět, nechť tento dar prosím
přinese tento pátek od 17:00 do 17:30 hodin přímo do hasičské zbrojnice nebo ještě
dnes do 19:00 na obecní úřad ke starostovi obce. Za vaše dary předem děkují členové
sboru dobrovolných hasičů.
Další zpráva
Od příští středy 3. dubna se začnou vybírat poplatky za odpady a psy na rok
2019. Výše poplatku za odpady zůstává stejný jako loni a to 500,- Kč za občana. Za
nemovitost určenou k rekreaci také 500,- Kč.
Poplatek za psy je taky stejný jako loni a to za prvního psa 60,- Kč, za druhého psa 60,Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 80,- Kč.

Další zpráva
Příští sobotu 6.4.2019 proběhne v naší obci od 8:35 až do 9:05 hodin sběr
nebezpečného odpadu. Podrobnosti na fyzické úřední desce, nebo na webu obce.
Více podrobností o hlášení místního rozhlasu najdete na fyzické úřední desce před OÚ,
nebo na webu obce.
Opakuji hlášení

