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1. Otevření parkoviště v areálu Nemocnice Kyjov
V současné době je již otevřeno parkoviště v areálu Nemocnice Kyjov.
Cílem jeho vybudování bylo omezit parkování na hlavní silnici p řed
nemocnicí. Na parkoviště se vjíždí bránou ve spodní části areálu,
parkování na dobu tří hodin je zdarma a za každou další hodinu 10 Kč.
2. Integrovaný dopravní systém
Od 28.6.2008 bude i naše obec zapojena do integr.dopr.systému. Bližší
informace poskytneme po jejich obdržení před zahájením provozu IDS.
3. Ukládání odpadu
I přes neustálé zveřejňování informací o možnosti uložení odpadu jsou
mezi námi občané, kteří nejsou schopni respektovat systém ukládání a
třídění odpadu. Znovu upozorňujeme, že z nesprávného třídění odpadu
vyplývají sankce, které zatěžují rozpočet obce a dochází ke
znečišťování životního prostředí.
Je možno třídit tento odpad:
• sklo bílé,barevné – kontejner na sklo na návsi
• železo – dvůr obecního úřadu
• papír – kontejner na papír na návsi
• plasty /polystyren,mikrotenové sáčky,PET lahve,obaly od
saponátů,plastové kelímky a krabičky,veškeré ostatní plasty/ kontejner na návsi
• elektroodpad /televize,rádia,elektr.hračky,el.spotřebiče/ - dvůr
obecního úřadu
• pneumatiky - dvůr obecního úřadu
• spalitelný odpad ze zahrad – vymezené místo u kontejneru u
mlýna
• ostatní velkoobjemový odpad – kontejner u mlýna
4. Vandalství v naší obci
V uplynulých měsících došlo v naší obci k několika případům vandalství
– demontování krytů el. zařízení na sloupech veřejného osvětlení, které
mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, dále pak k rozbití sklen ěných
výplní v čekárně na návsi.

5. Tip na dobrý oběd, či večeři
Něco málo receptů do kuchyně – tentokrát
„ NEMÍCHANÝ GULÁŠ“
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
1 kg vepř. masa - nejlepší je z plecka, 3 větší cibule, 5 stroužků česneku, 2 čaj.
lžičky guláš koření (může být i kari), 3 čaj. lžičky sladké ml. papriky, 3 polévkové
lžíce solamylu, sůl, pepř, 2 masoxy , feferonka, 0,75-1 l vody
POSTUP PŘÍPRAVY
maso a cibuli nakrájet, smíchat ostatní suroviny, po řádně promíchat (masoxy
rozpustit v malém hrníčku a pak dolít do 1 l vodu), dát vše do pekáče, je lepší do
varné misky, přikrýt alobalem a péct na 220 st. asi 1,5 hodiny. NEDOLÍVAT
VODU, NEMÍCHAT, NESUNDÁVAT ALOBAL. Výborné s chlebem, těstovinami,
rýží, knedlíkem.

DOBROU CHUŤ!
Zastupitelstvo obce Mouchnice, 28. 4. 2008

6. Pozvánky

Zastupitelstvo obce Mouchnice ve spolupráci s MŠ Mouchnice Vás dne 8. 5. 2008
zve na

Oslavu Dne matek spojenou s vítáním
občánků naší obce
které se uskuteční ve společenském domě začátek ve 14 hodin.
Srdečně zveme všechny maminky.

Zastupitelstvo obce Mouchnice Vás zve na

Jarní vycházku do okolí Mouchnic
Sraz účastníků v sobotu 10.5.2008 ve 14 hodin u společenského domu. Trasa je
vhodná i pro méně zdatné. Pro účastníky vycházky bude po ukončení zajištěno
občerstvení.

