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Vážení občané, 
 
přinášíme Vám v průběhu prázdnin informace o kulturních akcích a apelujeme na záležitosti 
kolem odpadového hospodářství.  

 

Odpady v naší obci 
     
 

1. Veřejná sběrná síť tříděného dopadu – Sběrná hnízda 
- Žádáme všechny uživatele sběrných hnízd, aby na nich udržovali pořádek. 
- Pokud jsou na sběrném hnízdě kontejnery plné, odvezte svůj odpad na jiné hnízdo 

nebo na sběrný dvůr. 
 

 

 

Stav, který na sběrném hnízdě nemůže být! 

 

- Máme nepotvrzené informace o tom, že by naše sběrná hnízda využívali občané z 
jiných obcí. Pokud by někdo viděl cizího člověka, prosíme o podrobnější 
informaci (jméno, SPZ auta, popis člověka), abychom mohli situaci řešit. 
 

OTOČIT LIST 



2. Sběrný dvůr – provoz 
Od podzimu 2019 je v provozu naše nové Sběrné středisko odpadů (Sběrný dvůr), kde 
je možné odpady odevzdávat a který má následující otvírací dobu: 
- pondělí od 8 do 12 hodin 
- středa od 10 do 18 hodin 
- sobota od 8 do 12 hodin 
 
Odpovědná osoba a obsluha sběrného dvora je pan Jan Větříček, kontaktní telefon: 
+420724541050 
 

3. Bioodpady 
Při posledních svozech přibyly větší hromady trávy a jiných bioodpadů ze zahrad. 
Pokud máte taková množství, žádáme Vás, abyste si je odváželi přímo na sběrný dvůr, 
abychom časově nepřetěžovali pytlový svoz bioodpadů, který probíhá každé pondělí. 
 

4. Kompostéry 
V únoru t.r. jsme v naší obci provedli průzkum zájmu o kompostéry, které bude přes 
dotační titul Státního fondu životního prostředí (SFŽP) pro členské obce zajišťovat 
Mikroregion Moravskokrumlovsko. V současné době byla na SFŽP předána žádost o 
dotaci, která by měla projít kontrolou a administrací. Někdy v říjnu bychom mohli 
znát výsledek a v případě kladného vyřízení bude proveden v závěru roku výběr 
dodavatele. 
Kompostéry by se pak expedovali do domácností na jaře 2021. 

 
 

 
Akce v obci – aktuálně 

 
Sobota 1. srpna, od 17:00 hodin, dvůr Muzea – představení divadla Hnedle vedle a malý 
kabaret s Tomem a Kačkou, pod názvem „Co je toto, táto!“ 
 
Sobota 15. srpna, od 20:00 hodin, dvůr Muzea – TREŠÓN s koštem domácích pálenek a 
likérů 
 
Pátek 28. srpna a sobota 29. srpna od 20:30 hodin, dvůr Muzea – Letní kino. Promítá se po 
setmění. Pátek – animovaný film Tajný život mazlíčků 2, Sobota – komedie Kazišuci 
 
Rozmarýnové hody – sobota 12. září a neděle 13. září. 
NOVINKA: V sobotu půjdou v průvodu s chasou také krojované děti 
 
 

Expedice za sousedy 2020 

 
Obec Kubšice ve spolupráci s okolními obcemi pořádá v soboru 8. srpna další ročník 
cykloakce Expedice za sousedy. Start akce je od 8:30 do 9:30 hodin v obci Kubšice. Jsou 
připraveny dvě trasy pro cyklisty a jedna pro pěší turisty. Účastníci navštíví vinařství a 
zajímavosti v obcích našeho regionu. 
V cíli v obci Kubšice je připraven od 14:00 hodin bohatý kulturní program: Zábavné 
odpoledne za doprovodu skupiny Vocaband, Vinaři z Miroslavských Knínic. 
Od 17:00 hodin bude vyhodnocení akce a ocenění cyklistů. 
Od 18:00 hodin večerní program: cimbálová muzika Jožky Šmukaře. 
 
Trasy a další informace naleznete na plakátech. 


