Informace z Obecního úřadu
6.4.2016
* Připomínáme občanům, že zítra, ve čtvrtek 7.4., nepůjde v celé obci elektrický proud,
a to v době od 7:30 do 16:30. Jedná se o plánovanou údržbu společnosti ČEZ
Distribuce.
* Dobrovolný svazek obcí Cecemínsko pořádá Jarní Cecemínskou zábavu. Uskuteční se
v sobotu 9.4. od 20:00 v sále Obecní hospody v Konětopech. K tanci a poslechu hraje kapela
Karyna band. Vstupné 200,- Kč, v ceně vstupenky je zahrnut rozvoz autobusem a
občerstvení. Zakoupení vstupenky je možné pouze v předprodeji na našem obecním úřadě.
* Pořádáme Humanitární sbírku ošacení, a to v termínu od 11.4. do 22.4. Sbírat se bude
opět nepoškozené a čisté ošacení, lůžkoviny, použité nádobí, nepoškozená obuv a hračky,
vše zabalené a uzavřené, např. v zavázaných pytlích. Sbírku umístíme na obecním úřadě,
otevřeno bude denně od 8:00 do 14:00. Diakonie Broumov bude velice vděčná každému za
drobný příspěvek na naftu. Všem dárcům předem děkujeme.
* Obecní zastupitelstvo přijalo nabídku paní senátorky Veroniky Vrecionové na prohlídku
budovy Senátu ČR a přilehlých zahrad. Prohlídka je naplánována na dobu kvetení, tedy na
pátek 22.4.2016 od 10:00 hodin, délka prohlídky cca 40 min, vstupné zdarma, včetně
dopravy. Zájemci prosím hlaste na obecním úřadě či na tel. 606 357 436 (Jitka Štyksová).
* Opět tu máme jaro, a tím i začátek prací na polích. Žádáme spoluobčany, aby neparkovali
svá vozidla v ulicích, které jsou označeny dopravní značkou zákaz stání. Bráníte
bezpečnému průjezdu traktorů a neseného či taženého příslušenství na pole. Na místech, kde
parkování povolené je, prosíme o dodržení průjezdného prostoru. Zemědělce naopak
žádáme, aby dodržovali čistotu a neznečišťovali komunikace, a stane-li se, pak ke konci dne,
po skončení prací, znečištěnou komunikaci uklidili. Buďme ohleduplní k sobě navzájem.
* V souvislosti s množícími se stížnostmi na zaparkovaná vozidla připomínáme, že
veřejnou vyhláškou o čistotě a pořádku v obci z roku 2003 stále platí zákaz parkování
vozidel na veřejných prostranstvích. Dle této vyhlášky, územního plánu a dalších nařízení,
majitel vozidla je povinen zabezpečit parkování výhradně na vlastním pozemku, který není
součástí veřejného prostranství. Dále zákon o pozemních komunikacích nedovoluje zastavit
a stát např. na chodnících, veřejné zeleni, atd. Všichni, kdo neparkují na svém pozemku,
budou obesláni upozorněním a výzvou k vyřešení situace. Buďto si v dané lhůtě zabezpečí
parkování na soukromém pozemku nebo si za úplatu u obce vyřídí užívání veřejného
prostranství.
* Firma Svoboda Lučice oznamuje, že bude prodávat v sobotu 16. dubna 2016 v 13.40
hodin u kontejneru u rybníka nosné kuřice ve stáří 17 týdnů, cena 145,- Kč/ l kus, barva
červená a černá. Kontakt p. Svobodová 569489358.

