28.12.2017 hlášení rozhlasu
••• V pátek 29. prosince bude městský úřad z provozních důvodů otevřen do 11 hodin. ••• Vánoční
benefiční koncert věnovaný obnově starobylé fary v Deštné se uskuteční v sobotu 30. prosince v 17 hodin
na zámku Červená Lhota. Účinkuje studentský vokálně – instrumentální soubor Souflé. ••• Restaurace U
MOCNÁŘE pořádá na oslavu konce roku 2017 SILVESTROVSKÉ POLEDNÍ SPECIALITY 30. – 31.12.2017 Silný
vývar z hovězí oháňky Pečené kachní stehýnko, červené zelí, bramborový knedlík Kančí bifteky se šípkovou
omáčkou, Kančí guláš, Wiener Schnitzel. Oslavu SILVESTRA zahájíme ve 20.00 hodin s hudbou pana Jiřího
Bendla V nabídce kuchyně bude tatarský biftek, grilované speciality, Příspěvek na hudbu a půlnoční
přípitek je 50 Kč. Na Nový Rok nabídne restaurace tradiční novoroční menu Hovězí polévka a Uzené maso s
čočkou a kyselou okurkou Na Vaši návštěvu se těší personál restaurace ••• UPOZORNĚNÍ NA VÝVOZ
POPELNIC: Od nového roku začíná 14 denní svoz. Společnost AVE bude vyvážet popelnice až v pondělí
8.1.2018. V pondělí 8.1.2018 začne také komunální úsek města svážet tříděné odpady od vašich
nemovitostí. Na popelnici je nutné mít vylepený velký čárový kód, jinak nebude vyvezena. Čárový kód vám
byl nebo bude doručen domů, případně si ho můžete vyzvednout na MěÚ. Poplatky za odpady jsou
nezávislé na čárových kódech (čárový kód vám bude vydán i bez předchozí platby). Poplatek 600 Kč za
každého trvale bydlícího občana je nutné zaplatit do 15. února a 600 Kč za rekreační chalupu do 15.
března 2018. Za odpady (i za psy) můžete platit hotově do pokladny města nebo bankovním převodem od
ledna 2018 (ne dříve!!!) Město Deštná č.účtu.: 0600434339/0800 (Česká Spořitelna Jindřichův Hradec)
variabilní symbol za odpady nebo za psy je č.p. domu (případně do poznámky napište jméno a za co platba
je, pro naše jednodušší rozpoznání účelu platby, např. „odpady Fialka Vladimír a Fialková Květoslava“)
Další informace zde: http://www.destna.cz/odpady
Autor článku Mgr. Věra Šichtová, článek byl napsán 28.12.2017 14:24.
URL článku: http://www.destna.cz/zveme-vas/28.12.2017-hlaseni-rozhlasu.

