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Bohatý stůl a výbornou rybu,
sváteční večer, co nemá chybu.
Hodně dárečků co srdce pohladí,
rodinu, přátelé, co nikdy nezradí.
K bohatství krůček a ke štěstí krok,
nádherné Vánoce a šťastný Nový rok 2012

Krásné a klidné vánoční svátky,
do nového roku 2012 hodně zdraví,
spokojenosti a osobních úspěchů
všem našim občanům
přeje obecní úřad
a zastupitelstvo obce Morašice

Pozvání
Dne 23.12.2011 od 17.30 hod. se koná Vánoční zpívání pod
rozsvíceným stromem v obci Skupice. Přijďte se podívat.
Informace
Od 01. ledna 2012 bude v naší obci a jejich místních částech
provádět svoz směsného komunálního odpadu firma AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o Čáslav. Harmonogram svozu odpadu se nemění. I
nadále bude TKO svážen každý lichý týden ve čtvrtek. První svoz
v roce 2012 bude uskutečněn dne 05.01., dále 19.01., 02.02., 16.02.,
01.03., 15.03., 29.03., 12.04., 26.04., 10.05., 24.05.….
Znamená to, že od 01.01.2012 nebudou v naší obci svážet komunální
odpad Technické služby Chrudim – p. Macura.
Proto žádáme všechny občany o řádné třídění odpadu. Mohlo by se
stát, že váš odpad nebude odvezen.
Do popelnice nepatří: sklo, plasty, papír. K tomu máme určeny
kontejnery v každé naší místní části. Ani biologický odpad (tráva,
větve, dřeviny, uhynulá zvířata apod.) nebo nebezpečný odpad nebude
odvezen, to samé platí pro případ poškození popelnice nebo jejímu
nevyhovujícímu stavu (značně prorezlá, upadlé dno nebo záchytné
prvky).
Pokud se vám odpad nevejde do jedné popelnice, nezbývá nic jiného
než si podle vašeho uvážení zakoupit další, nebo od svozové firmy AVE
si zakoupit na odpad pytle á 15,- Kč. Igelitové tašky, krabice a různé
pytle položené u popelnice nebudou odváženy.
O důvodu případného nevyvezení popelnice vás budou informovat
formou písemného vzkazu přímo pracovníci svozové firmy.
Věříme, že všichni budete spokojeni s novou svozovou firmou tak, jako
jste byli spokojeni s Technickými službami. Děkujeme panu Macurovi
za jeho ochotu a dobrou spolupráci s námi.
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