Informace z Obecního úřadu
11.9.2013
* Upozorňujeme občany, že ordinace praktické lékařky pro dospělé MUDr. Hrdličkové
bude od pondělí 16. září dopondělí 23. září 2013(včetně) uzavřena z důvodu dovolené.
V nutných případech zastupuje zdravotní středisko Chrást.
*Pošta Dřísy oznamuje novou pracovní dobu:
Po 8:00 – 11:00
14:00 – 17:00
Út-Pá 8:00 – 11:00
14:00 – 16:00
* Rodinné centrum Všetaty-Přívory zve v úterý 17.9. od 16:30 na slavnostní otevření
nového společenského prostoru, který je určen všem generacím. Připraven je ukázkový
program pro nejmenší, pohoštění,... Otevřeno bude již od 9 hodin.
* Mobilní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 5.10. od 8:00 do 8:30 u
prodejny potravin. Povinností občana je odevzdat odpad obsluze sběrny a neponechávat jej
volně u sběrného místa. Občané mohou zdarma odevzdat: zářivky a výbojky, 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; pesticidy, nádobky
od sprejů, staré a nepotřebné léky, pneumatiky od osobních vozidel (bez ráfků).
* Občanské sdružení Copánekpřipravuje tradiční podzimní soutěž Dýní, která se bude konat
v sobotu12.10. Kromě dýňových soutěží letos opět nachystámetvořivé dílničkypro děti.
Podrobný program bude zveřejněn před akcí.
* Od poloviny září začne čištění strouhy z Nedomského rybníka, v úseku od dráhy ke
všetatské silnici (v k.ú. Ovčáry). Očekáváme, že po tomto zásahu odteče voda z rybníka a
horního úseku strouhy, a vyschnou břehy, aby se dal posekat rákos.
* S Krajským úřadem Středočeského kraje byla projednána rekonstrukce hlavní silnice,
která zahrnuje snížení výšky (nivelity) vozovky a její odvodnění. Pokud tuto investici
odsouhlasí Rada kraje na konci září, začne Krajský úřad pracovat na projektové
dokumentaci.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž – podzim 2013
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