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* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že MUDr. Hrdličková neordinuje
v pondělí 1.10., sestra přítomna. Ošetření poskytne zdravotní středisko
v Chrástě.
* Společnost ČEZ žádá občany o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné provozování distribuce el. energie. Zásah prosím
proveďte v době veg. klidu, do 15.11.2012. Minimální vzdálenost větví od
holých vodičů NN musí být 2m, izolovaných vodičů a kabelového vedení 1,5m.
U VN musí být min vzdálenost 3,1m od holých vodičů, 2,5m od izolovaných
vodičů, od kabelového vedení 1,5m.
* Občanské sdružení Copánek zve občany na již tradiční podzimní Dýňové
posvícení, které se bude konat v neděli 7.10. v hájence v Nedomicích. Opět se
bude soutěžit o nejtěžší a nejlépe vyřezanou dýni, pro děti budou letos
připraveny tvořivé dílničky, kde si budou moci vyrobit a odnést drobné
podzimní předměty. Účast také přislíbila paní Lacková, která nám ukáže
techniku vyřezávání ovoce a zeleniny. Zároveň opět prosíme hodné pekařky o
donešení vzorků jejich upečených dobrot, za které předem děkujeme.
* Paní Lacková ze Staré Boleslavi nabízí možnost objednání vyřezaného ovoce
(meloun, dýně, jablka, košík z melounu a dalšího ovoce, …), např. místo květiny
k svátku či narozeninám, dle vašeho přání. Požadovanou dekoraci a ornamenty
předem vyřeže a doveze na Dýně do Nedomic. Cena je 100,- Kč za hodinu
práce, průměrné zdobení a vyřezání melounu trvá cca 3 hod. Vaše objednávky
přijmeme a paní Lackové doručíme na Obecním úřadě v Nedomicích.
* Obec Lhota informuje o výskytuneznámých pachatelů, kteří odcizili v obci
Lhota dodávku a následně zapálili, dále se dobývali do zaparkovaných aut na
ulici přes noc. V sousedních obcích se také zcizují motory a elektromotory
z domácího nářadí. Věnujte prosím pozornost ochraně svých obydlí a majetku
i u nás.
* Spolek "Ať se něco děje" pořádá 2.ročník úspěšné akceTOUR DE DŘÍSY
2012 aneb na kole okolo Dřís, a to6.10.2012 od 13:00 hod. Prezentace
účastníků od 13 hodin u hospůdky KÓTA 172 ve Dřísech u nádraží. Start
závodu tamtéž. Závod vypsán pro kategorie muži, ženy a děti. Startovné 50,-Kč
pro závodníky. Děti zdarma. Stejně jako loni se souběžně s akcí uskuteční
nesoutěžní vyjížďka po trase závodu (ze Dřís do Ovčár, přes Nedomice ke
kapličce a opět do Dřís)
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