Informace z Obecního úřadu
11.2.2013
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková,oznamuje změnu ordinačních hodin:
St 13.2.
8:00 – 12:00
Čt, Pá, Po neordinuje, sestra přítomna
Út 19.2.
8:00 – 13:30
St 20.2.
8:00 – 12:00
Čt 21.1.
neordinuje, sestra přítomna
Pá 22.2.
10:00 – 12:00
* Děti z naší mateřské a základní školy se již zítra chystají na Masopust. O masopustní
úterý 12.2.se vydají na průvod obcemi Nedomice a Ovčáry. Oblečené v maskách a
s drobnými hudebními nástroji půjdou v Nedomicích ke křížku (u Hůlků), kde zazpívají
písničku, a dále se vydají do Ovčár ke křížku na návsi. Odměna kolemjdoucích, v podobě
sladkosti nebo trochy teplého čaje, bude jistě vítaná  A ten, kdo nebude moci průvod
sledovat, přesto by rád děti odměnil za možné obnovení této tradice v našich obcích, může
přinést pár koblih na obecní úřad, kde budou dětem rozdány. Předem děkujeme.
* Ve čtvrtek 14.2. se koná členská schůze Copánku, od 17:00, na obecním úřadě. Bude se
volit nový předseda, tvořit plán akcí na rok 2013, diskutovat Dětský den a kontrolovat
hospodaření loňského roku. Zveme nové zájemce o zapojení se do organizace společenského
života v našich obcích, připojte se k nám 
* Pozvánka na Hasičský ples v Ovčárech – který se bude konat příští pátek, 22.2. od 20:00
v sále na hřišti.
* V týdnu od 25.2. do 1.3. bude Obecní úřaduzavřen. Prosím pořiďte si známky na
popelnice do 22.2., od března již všechny nádoby musí být označené známkou na rok 2013.
* Zpětný odběr žárovek a zářivek je zřízen na obecním úřadě. Mimo úřední hodiny je
možné žárovky ponechat u schodů úřadu. Tato zařízení jsou nebezpečným odpadem, proto
do popelnic ani tříděného odpadu nepatří.
* Pokračujeme v našem ekologickém snažení – každá domácnost obdrží zdarma sadu tří
plastových tašek na shromažďování tříděného odpadu doma, po vyprázdnění plné tašky
v kontejneru si tašku ponecháte a doma třídíte dál ... Barevné tašky obdržíte na obecním
úřadě při placení poplatku za odpad, kdo již má poplatek uhrazen tomu tašky doneseme.

