Informace z Obecního úřadu
17.5.2017
* MUDr. Hrdličková oznamuje nové ordinační hodiny (tel.: 315 696 394):
Po: 7:00 – 12:00 Út: 7:00 – 11:00 15:00 – 17:00
17:00 – 18:00 (na objednání)
St: 7:00 – 12:00 Čt: 7:00 – 10:00 10:00 – 13:00 (na objednání)
Pá: 13:00 – 17:00
odběry: Po-Čt 7:00 – 8:00
V případě nepřítomnosti zastupuje ZS Chrást, MUDr. Klemanová, tel.: 315 696 002
* Milí chovatelé, prosíme o nahlášení počtu králíků a psů k očkování panu Martinovi
Buškovi na tel. 606 907 270, a to do neděle 21.5. Očkování proběhne v úterý 23.5. od 16:00 u
Kalašů/Bušků. Psi se také budou očkovat tuto sobotu v Ovčárech na OÚ od 10:00.
* Copánek prosí hodné spoluobčany o poskytnutí příspěvků a sponzorských darů na dětský
den, který se pro naše děti uskuteční v sobotu 27.5. na hřišti v Ovčárech. Letošní den má téma
„U nás na statku“. Pro děti chystáme ukázku „Králičího hop“, svezení na ponících, skákací
hrad, barevnou pěnu a spoustu soutěží, pěknou tombolu. Vaše příspěvky budou sloužit na
nákup hraček do tomboly a občerstvení zdarma pro děti. Příspěvky nám můžete osobně donést
na obecní úřad nebo zaslat na transparentní účet Copánku - 6772734001/5500. Dále žádáme
šikovné pekařky o napečení a darování dobrot do našeho stánku Všem mnohokrát děkujeme.
* Obec Borek zve na „Den obce“, který se koná u příležitosti 240 let od založení Borku,
v sobotu 20.5. od 13:00 u Restaurace na Borku. Prohlídka fotografií, koncerty, divadlo pro
děti, sportovní dřevorubci, bohaté občerstvení.
* Organizujeme další ročník sbírky oblečení pro Diakonii Broumov. Do 5.6. můžete nosit
na OÚ: pouze nepoškozené a čisté - zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, halenky,
čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky, záclony, závěsy, obuv (páry svázané k sobě
nebo v igelitce), spacáky, hračky
Možno i poškozené - trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční košile,
tílka, pyžama, šátky, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky (minimálně
1m2, ne odřezky), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
* Drůbež Novák HB - drůbežárna Mírovka, prodává 23.5.2017 ve 13:45 hod. u
rybníku nosné kuřice, stáří 15- 22. týdnů, cena 140- 170 Kč za kus, rozkrmené krůty stáří 9
týdnu, cena 285 Kč za kus.
* Alejové výsadby na stráň – žádost o dotaci podána, při hodnocení žádosti nás žádají o
vypracování dalšího biologického posudku a žádost tudíž musíme stáhnout. Další kolo výzev
se plánuje na léto, zkusíme podat tam.
* Rekonstrukce místních komunikací – pan projektant Klus dodal první návrh rekonstrukce.
Postupně obyvatele dotčených ulic s návrhem seznámíme, mnoho pozemků, na kterých je
umístěna silnice nebo chodník, není ve vlastnictví obce. Budeme potřebovat souhlasy
vlastníků s provedením stavby. V rámci oprav se projektuje i výměna starých chodníků a
vydláždění vjezdů. Bohužel ani na chodníky, ani na vjezdy, se nevztahuje dotace.

