OPĆINA BRTONIGLA

COMUNE DI VERTENEGLIO

CLEAN UP DAYS 2013.

Poziv na čišćenje i uređenje okoliša
Općina Brtonigla i ove godine ispunjavajući ciljeve eko-vizije
planira akcije na čišćenju i uređenju okoliša. Tijekom 2013. godine provodit će se akcija čišćenja
lokalnih cesta na području Općine, odnosno svih javnih površina te uklanjanja divljih deponija otpada. Da bismo Općinu Brtonigla pretvorili u ljepšu turističku i poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti i napore radi očuvanja prirode i okoliša. Odlukom
o komunalnom redu Općine Brtonigla vlasnici i korisnici zgrade
dužni su osigurati uredan izgled
vanjskih dijelova zgrada, zabranjeno je koristiti dotrajala vozila i plovila, bijelu tehniku, druge
predmete i njihove dijelove odlagati na javnim površinama, te
na zemljištu koje je u vlasništvu
pravnih ili fizičkih osoba. Istom
Odlukom je propisano da ukoliko se osobe ne pridržavaju navedenih odredbi, komunalni redar će rješenjem narediti uređe-

nje, održavanje ili zaštitu zelene
površine u određenom roku, a za
svaki prekršaj Odlukom je propisana i određena novčana kazna.
Pozivaju se svi građani da
sudjelovanjem u akciji čišćenja i uređena okoliša još jedanput potvrde činjenicu kako je čist
okoliš pravo i obaveza svih nas.
Uključenjem u kampanju za čisti okoliš, omogućit ćemo bolju
budućnost i nama i budućim generacijama.
Sve nemoćne i starije osobe
koje imaju potrebe za uređenjem
okoliša i eventualnog odvoza otpadnog materijala, molimo da se
obrate Jedinstvenom upravnom

OBILJEŽEN DAN ŽENA
Odbor za zdravstvo, kulturu, školstvu i socijalnu skrb dodijelio
je na Dan žena svim ženama starijim od 80 godina (ima ih čak 53!)
jedan cvijet i mali poklon, a u Muzeju vina u organizaciji TZ-a i Dječjeg vrtića održan je mini sajam.

Bujština

odjelu Općine Brtonigla radi pomoći u navedenim aktivnostima.
Plan CLEAN UP DAYS za 2013.
godinu: od 11. do 17. 3. 2013.
godine, od 6. do 12. 5.2013. godine, od 7. do 13.10. 2013. godine, te od 2. do 8.12. 2013. godine.
Svi zainteresirani za sudjelovanje u akciji za sve dodatne informacije, mogu se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine
Brtonigla na tel.br. (052) 774 174
svakim radnim danom od 8,30
do 12,30 sati.

Pravo na čist okoliš jedno je
od osnovnih prava i potreba čovjeka, a očuvanje prirodnih resursa (voda, tlo, zrak) neophodno je
za kvalitetan život, za današnje i
sve buduće generacije. Mi imamo prava, ali i odgovornost prema sebi i drugima. Imamo zajednički dom koji trebamo očuvati i
zaštititi od svih negativnih utjecaja. Uvjereni smo da ćemo zajedno uspjeti učiniti okoliš ugodnijim i ljepšim za nas i za buduće generacije. Pridružite nam se.

Dan Općine i
proslava sv. Zenona
Blagdan sv. Zenona, koji se
proslavlja kao dan Općine Brtonigla, bit će obilježen u petak,
12. travnja u 18 sati, u ZT Brtonigla na svečanoj sjednici Općinskog vijeća. Tijekom te svečanosti, uz prigodno podsjećanje
na aktivnosti u proteklih godinu
dana, ovogodišnjim laureatima
uručit će se javna priznanja Općinskog vijeća. Prije toga, u 16
sati obilježiti će se obljetnica izgradnje nove škole i vrtića u Br-
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tonigli. Manifestaciju će otvoriti
ravnateljice Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell’infanzia Calimero Melita Vižintin Zakinja i
ravnateljica Talijanske osnovne
škole Buje – Scuola elementare Italiana „Edmondo de Amicis“ Giuseppina Rajko, te ravnateljica OŠ Mate Balote Buje Rosana Jović. Slijediti će prezentacija aktivnosti institucija na području Brtonigle tijekom desetogodišnjeg razdoblja.

11

