Informace z Obecního úřadu
2.9.2013
* Dnes začal nový školní rok 2013/2014 v naší škole a školce. Přivítali jsme 5 nových
prňáčků. Našim školáčkům, zaměstnancům školy i rodičům přejeme po celý rok pohodu,
spoustu nových informací, mnoho zážitků a nových dobrých kamarádů. První schůzka rodičů
dětí ZŠ i MŠ proběhne ve středu 4.9. od 16:30 v herně mateřské školky.
* Společnost ČEZ oznamuje, že v celé obci bude přerušena dodávka elektrické energie, a to
již zítra, v úterý 3. září 2013, od 8:00 do 14:00. Důvodem jsou plánováné práce na vedení
vysokého napětí 22kV.
* Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v pátek a sobotu 6.-7.9. U rybníka bude
přistaven kontejner do kterého můžete odpad vhazovat. Prosím nenoste elektrospotřebiče,
pneu, bio a další odpad, který patří do tříděného (papír, plasty, sklo), sběru elektro nebo
nebezpečného odpadu (tense uskuteční v říjnu).
* V pátek 13.9. od 17.00 hod proběhne v Sokolovně Všetaty nábor nových talentů do oddílu
sportovní gymnastiky. Hledají se šikovné holčičky ve věku 4-6 let. Součástí náboru bude
seznámení s nářadím pro sportovní gymnastiku a ukázka cvičení našich gymnastek.
Děvčátka si budou moci nářadí vyzkoušet, takže je vhodné pohodlné cvičební
oblečení.Případné dotazy ráda zodpoví na tel. 606375080 A. Semelková.
* Věnujte, prosím, pozornost výměně střechy na budově školy a obecního úřadu. I přes
přijatá bezpečnostní opatření buďte obezřetní při pohybu v těsné blízkosti nebo návštěvě
těchto institucí.
* Pošta Dřísyoznamuje novou pracovní dobu:
Po 8:00 – 11:00
14:00 – 17:00
Út-Pá 8:00 – 11:00
14:00 – 16:00
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž – podzim 2013
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Výsledek 4.kola - T.J.Sokol Ovčáry-Nedomice - Spartak Příbram 3:1 /2:0/
Branky: 29. Viskup, 43. Hašler, 78. Müller – 73. Ivaník
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