Informace z Obecního úřadu
2.10.2013
* Připomínáme Mobilní svoz nebezpečného odpadu, tuto sobotu 5.10.od 8:00 do 8:30 u
prodejny potravin.
* SDH Ovčáry - Nedomice si Vás dovoluje pozvat na Drakiádu, kterou pořádá v neděli
6. října 2013 od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Ovčárech. Soutěží se o největšího a
nejhezčího draka. Občerstvení zajištěno. V případě špatného počasí v den konání bude
zrušení akce vyhlášeno místním rozhlasem.
* Zastupitelstvo obce zve své občany na veřejné zasedání, které se uskuteční ve středu
9.10.2013 od 19:00 v zasedací síni obecního úřadu. Hlavním bodem programu bude
projednání možností dostavby tlakové kanalizace v obci.
* Zdravotní středisko Všetaty MUDr. Hrdličková oznamuje, že ve čtvrtek 10.10.2013 se
neordinuje – ordinace bude zavřená, v akutních případech zastupuje zdravotní středisko
Chrást.
* Připomínámenájemcůmobecníchpozemkůsplatnostnájmuzarok 2013.
* Nabízíme občanům možnost odběru tašek „letky“ ze střechy ZŠ, do 10.10., cena 1,-Kč/ks.

* Rodinné Centrum a Přívorské ženy vás zvou naPosvícenské posezení s harmonikou
v sobotu 5.10.2013 od 14 hod v přívorské sokolovně. Soutěží seo nejoriginálnější
koláč(nemusí být ani jedlý). Cena pro vítěze:Výlet „Po stopách památek UNESCO – Praha“
pro 2 osoby zdarma. Netradiční bohatá tombola, každý los vyhrává. Vstupné dobrovolné.
* Copánek zve malé i velké na Dýně 2013 v sobotu 12.10.2013od 13:00. Kromě dýňových
soutěží budou opětvýtvarné dílničky pro děti, opékání buřtů a ochutnávky jídel z dýní.
Prosíme hodné pekařky o darování dobrot do stánku, výtěžek půjde na úhradu dílniček.
Vstupné 30,- kč dospělí, děti vstupné a buřta zdarma. Registrace dýní 10:00 – 11:30 hod.
*Pošta Dřísy oznamuje další změnu pracovní doby od 1.10.2013:
Denně dopoledne od 8:00 – 11:00, odpoledne:
Po
14:00 – 18:00
Út, Čt 14:00 – 16:00

St
Pá

14:00 – 17:00
14:00 – 15:00

* Společnost ČEZ žádá občany o odstranění a okleštění stromoví. Zásah prosím proveďte
v době veg. klidu, do 15.11.2012. Minimální vzdálenost větví od holých vodičů NN 2m,
izolovaných vodičů a kabelového vedení 1,5m. U VN musí být min vzdálenost 3,5m od
holých vodičů, 2,5m od izolovaných vodičů, od kabelového vedení 1,5m.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž – podzim 2013
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