Kalendář akcí na rok 2022 od 1. 2. do 30. 6 .2022
13. února - Doubravanka od 14 h v KD Myslív
19. února – masopustní průvod obcí, sraz v KD Myslív
11. března – „Sousedské setkání“ od 17 hodin U Muklů, beseda ing.
Kalbáče – Osudy synů a dcer Marie Terezie“,
k poslechu hraje dechovka
20. března – Malá muzika Nauše Pepíka od 14 h v KD Myslív
26. března – Ukradený Vjecy od 21 h v KD Myslív
2. dubna - „Stehlíkův pochod“, sraz účastníků v 10 h před OÚ
2. dubna - BRUTUS v kulturním domě v Myslívě od 21 hodin
9. dubna – divadelní spolek Plánice uvádí hru od 18.30 v KD
14.-18. dubna – Velikonoční řehtání ve všech obcích, velikonoční
svátky
17. dubna - SIFON od 21 h v KD Myslív
22. dubna – pouťová zábava v Milčicích
24. dubna – poutní mše sv. v Milčicích
30. dubna – svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Stavění májky
8. května – RYTMIX od 14 h v KD Myslív
4. června – MDD od 14 na hřišti
4. června - Veselá muzika od 15 h v KD Myslív
10. června – Noc kostelů v Myslívě – koncert, divadelní představení
11. června- oslava 130. výročí založení SDH v Myslívě od 11 h na
hřišti
25. června – Hry bez hranic na hřišti – od 14 hodin v Myslívě

Další akce budou včas oznámeny

Seznam velkoobjem. a nebezpečného odpadu 30. 4. 2022
nábytek, matrace, lina, koberce, kanystry, kýble, plastové plachty od stavebního
materiálu, větší plastové předměty, okna, sportovní potřeby – lyže, sáně, boby,
pneumatiky, skla z automobilů, barvy, TV, lednice, mrazáky, PC, domácí
elektrospotřebiče, umyvadla, WC, akubaterie, spreje apod.
Železný šrot – bojlery, sporáky apod. do šrotiště.
Oděvy, obuv, kožené výrobky, kabelky apod. do charity – bývalá škola.
Orientační časy přistavení vozů:
Dráhy u KD

7.30 – 8.00

V Myslívě u hasičárny

8.00 – 9.00

V Loužné na návsi

9.15- 10.00

V Milčicích u prodejny

10.15- 11.00

Do nádob na plast – žluté nádoby, se mohou odkládat kromě plastů i
nápojové kartony a plechovky od nápojů nebo konzerv pro zvířata.
Plasty vhazujte do nádob, nenechávejte je v pytlích, někdo je po vás musí
naházet dovnitř !!!
Dále žádáme občany, zejména vlastníky rekreačních nemovitostí, aby dbali na
úhradu poplatků za odpady v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Obce Myslív
č. 1/2021, kdy má být poplatek uhrazen do 31. března příslušného roku. Poté může
být poplatek zvýšen až na trojnásobek. Tyto vyhlášky jsou k dispozici na
stránkách obce.
Těšíme se na setkání s vámi

ZA OÚ Marie Pícková

