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Změny v zastupitelstvu obce
Po lednové rezignaci pana Pavla Průchy na funkci starosty i zastupitele obce, bylo dne 18.2.2020 na veřejném
zasedání zvoleno nové složení zastupitelstva. Do funkce starostky byla zvolena Bc. Zuzana Hůlová, která
v zastupitelstvu nahradila pana Průchu (dle výsledku voleb 2018). Do funkce místostarosty byl zvolen PhDr.
Milan Randák PhD. Obnoven byl kulturní výbor, který se bude starat o kulturní akce v obci (dětský karneval,
dětský den…) a další kulturní akce dle zájmu občanů (divadlo, setkávání seniorů apod). Od 12.2.2020 byl na
pozici obecního pracovníka – brigádníka přijat pan Tomáš Kučera.

Dokončení dětského hřiště
V současné době pracujeme na dokončení dětského hřiště, komunikujeme s dodavatelem ohledně konečné
podoby hracích prvků a ceny dokončení. Na hřišti přibude lanová pyramida, páková houpačka, dvě pérové
houpačky. Stávající kolotoč bude odstraněn, jelikož je v havarijním stavu. V konečné fázi se vybuduje nové
oplocení. Rádi bychom vyměnili i lavičky.

Vodárna
Ve dnech 21.-22.2.2020 se na vodárně vyskytl problém s čerpadlem. Nyní řešíme pořízení druhého čerpadla,
jehož nákup byl v minulosti plánován. Již máme cenovou nabídku na nákup čerpadla a potřebného
příslušenství. Tento nákup bude předmětem nejbližšího veřejného zasedání.

Sbírka pro Diakonii Broumov 11. až 18.3.2020
Ve dnech 11. a 18.3.2020 se uskuteční každoroční sbírka pro Diakonii Broumov. Seznam věcí je vyvěšen na
obecním webu a na vývěsce. Zabalený materiál prosím doneste na Obecní úřad od 16:00-18:00 hod. Předem
děkujeme za Vaši pomoc potřebným.

Výměna oblečení-SWAP 16. a 18.3.2020
Máte doma oblečení, které již nenosíte, ale ještě by někomu udělalo radost? Šetřete přírodu i své peněženky a
přijďte se podívat 16.a 18.3.2020 na Obecní úřad od 16:00-18:00 hod. Doneste své nepotřebné oblečení,
hračky a drobné předměty do domácnosti (není podmínkou) a zadarmo si odnesete „nové“. Věci můžete donést
již ve středu 11.3.2020.
Oblečení, hračky a drobné předměty do domácnosti, které po výměně zůstanou, budou věnovány charitě
Diakonie Broumov.

Železná sobota 28.3.2020
V sobotu 28.3.2020 bude proveden sběr železa, elektra a autobaterií. Prosíme občany, aby materiál, který
chtějí odvést umístili před svá vrata nejpozději do 8:00 hodin.

Dětský karneval 28.3.2020
V sobotu 28.3.2020 od 15.00 hod.se uskuteční dětský karneval. Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče.
Plakát bude vyvěšen samostatně.

Velkoobjemový kontejner 4.4.2020
V sobotu 4.4. 2020 v 9:00 hod bude u obecního úřadu přistaven velkoobjemový kontejner.
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Připravujeme
V jednání máme přípravu podkladů pro získání dotace na opravu rybníčků a cesty k hájovně. Pro lepší
informovanost občanů bude na budově obchodu nainstalována informační tabule s aktuálními informacemi.

