Informace z Obecního úřadu
11.10.2012
* Obecní úřad zve spoluobčany k účasti na volbách do zastupitelstva Středočeského kraje. Volby
se konají již tento pátek 12.10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 13.10. od 8:00 do 14:00. Volební
místnost se, jako již tradičně, nachází v zasedací síni obecního úřadu. Přijďte i vy vybrat zastupitele
Středočeského kraje, kteří také rozhodují o financování obcí a podpoře života u nás.
* Občanské sdružení Copánekděkuje návštěvníkům, účastníkům a pomocníkůmDýňového
posvícení, které se konalominulou neděliv hájence v Nedomicích. I přes nepřízeň počasí byly
doneseny opět nápadité a hlavně moc pěkné výtvory, využitím vnitřních prostor hájenky se
uskutečnily i tvořivé dílničky pro děti. Akce vynesla necelých 500 Kč, které budou vloženy opět na
konto Dětské hřiště. Již se vydělalo na vypracování projektové dokumentace pro stavební úřad,
která by nám měla být předána projektantem 18.10. Foto a článek z akce bude vbrzku ke shlédnutí
na webových stránkách obce.

* Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 20.října mezi 8:00 a 8:30, u rybníka.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA autobaterie a
monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů, použité fritovací oleje, barvy a
laky, včetně obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů,
staré a nepotřebné léky.

* 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.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž - podzim 2012
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