INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poběžovice u Holic

č.1/2018
dne 11. 4. 2018
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o akcích, které připravujeme na konec měsíce dubna a další
měsíce. Akce jsou pořádané ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů.
Někteří občané projevili zájem o kompostování. Je možné využít dotace na pořízení
kompostéru. Dotace je podmíněná počtem odebraných kompostérů, proto je nutné nejprve zjistit
zájem občanů o pořízení kompostéru. Kdo má zájem, ať napíše na e-mailovou adresu
ou.pobezovice@seznam.cz, nebo se přihlásí na OÚ do 15.5.2018.

19.4.2018 čtvrtek
Bude prováděna likvidace dřevního odpadu (dřevní hmota po prořezání a kácení stromů).
Místo pro ukládání dřevní hmoty k likvidaci bude na hřišti u branky (bude vytyčeno 17. 4. 2018).
V případě většího množství dřevní hmoty, přijede drtič na místo určené po dohodě se zájemcem.
Pro nahlášení volejte 724329207 V. Voříšek nebo 724346270 J.Hořeňovský).
*****************************

21.4.2018 sobota
Dovolujeme si Vás pozvat, ve spolupráci s SDH Poběžovice u Holic,

na jarní úklid obce a okolí
sraz v 9:00 hodin u autobusové zastávky (točna)
*****************************
30.4.2017 – pondělí
SDH připravuje tradiční akci - fotbalový zápas a následné „pálení čarodějnic“. Připraveny
budou také soutěže pro děti o drobné ceny a uzenina na opékání.
V tento den se bude v 17:00 hodin také u autobusové zastávky (točna) stavět Májka.
Na konci měsíce května proběhne kácení Májky s její dražbou + 2m3 dřeva k tomu.
******************************

Dále je firmou ODEKO Týniště nad Orlicí, dne 16. května, vyhlášen sběr drobného
chemického odpadu a elektrospotřebičů.
Za drobný chemický odpad se považuje - baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky
a výbojky, kyseliny a zásady, barvy, ředidla, hadry na čištění, teploměry, kosmetika, pesticidy,
fotochemikálie, léky, lepidla, kovové nádoby se zbytky škodlivin, monočlánky. Dále pak sběr
starých televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů, lednic, bojlerů a drobných
elektrospotřebičů. K bezplatnému zpětnému odběru musí být tato technika kompletní!
Do nebezpečného odpadu nepatří pneumatiky!
********************************
Připravujeme výlet na 23.6.2018, jehož cílem by mohla být i cesta lodí Arnošt z Pardubic po
Labi, návštěva Obřího akvária v Hradci Králové a zámku Hrádek u Nechanic. Zájemci o výlet se
přihlaste do 10. 5. 2018 na e-mail ou.pobezovice@seznam.cz , v.vorisek@seznam.cz , nebo
telefonicky na 724329207, popřípadě na 724346270.
Přesný program, čas odjezdu a další informace budou rozneseny po zájemcích a zároveň
vyvěšeny na informační tabuli obce a na webových stránkách:
www.obecpobezovice.cz/aktuality

Na připravované akce srdečně zve OÚ a SDH Poběžovice u Holic.
Ing. Vlastimil Voříšek
starosta

Jiří Hořeňovský
místostarosta

