Informace z Obecního úřadu
16.3.2016

* Copánek zve malé i velké na tradiční Velikonoční procházku, s netradičním cílem –
půjdeme na stráň k „voliérám“. Procházka se uskuteční v sobotu 27.3. od 14:00, začátek
v Nedomicích u rybníka. Děti budou cestou plnit zábavné úkoly, na konci trasy hledat
poklad. Buřta s sebou, u voliér si ho opečeme. Cesta je schůdná pro malé děti i kočárky
(silnější motor výhodou).
* Přívorské ženy a Rodinné centrum Všetaty zvou tvořivé duše na Jarní pletení z proutí,
které se koná v sobotu 19.3. od 14:00 v sídle Rodinného centra (naproti poště). Pletení bude
probíhat pod vedením lektorek pí Batelové a Farkašové, poplatek 50,- Kč, materiál zajištěn.
K dispozici budou i hotové výrobky ke koupi.
* Obvodní oddělení Policie ČR v Kostelci nad Labem upozorňuje na přítomnost falešného
kominíka. Pán vystupuje pod jménem Petr Trefil, vydává se za kominického mistra, IČO
70410385, má hranaté razítko. Všechny údaje jsou smyšlené. V případě setkání s tímto
člověkem volejte ihned linku Obvodního oddělení Policie České republiky Kostelec n/L, č.
702208795, sl. linka 974876720. Pokud to bude možné, kominíka nenápadně zdržte v místě
do příjezdu hlídky.
* ČEZ informuje, že v celé obci dojde k odstávce elektřiny dne 7.4. od 7:30 do 16:30.
* Pořádáme Humanitární sbírku ošacení, a to v termínu od 11.4. do 22.4. Sbírat se bude
opět nepoškozené a čisté ošacení, lůžkoviny, použité nádobí, nepoškozená obuv a hračky,
vše zabalené a uzavřené, např. v zavázaných pytlích. Sbírku umístíme na obecním úřadě,
otevřeno bude denně od 8:00 do 14:00. Diakonie Broumov bude velice vděčná každému za
drobný příspěvek na naftu. Všem dárcům předem děkujeme.
* Obecní zastupitelstvo přijalo nabídku paní senátorky Veroniky Vrecionové na prohlídku
budovy Senátu ČR a přilehlých zahrad. Prohlídka je naplánována na dobu kvetení, tedy na
pátek 22.4.2016 od 10:00 hodin, délka prohlídky cca 40 min, vstupné zdarma, včetně
dopravy. Zájemci prosím hlaste na obecním úřadě či na tel. 606 357 436 (Jitka Štyksová).
* V plánu na letošní rok máme započetí prací na rekonstrukci místních komunikací
v bočních ulicích, tedy jejich vyasfaltování, odvodnění, atd. Jsme v bodě nula, potřebujeme
začít výběrem projektanta a pořídit projektovou dokumentaci, zažádat o povolení příslušné
úřady, sehnat dotaci. Při této akci dojde také k úpravě návsi kolem křížku (u Hůlků). Prosím
obyvatele této lokality, ale i další sousedy, o jejich návrhy toho, co by tato náves měla
obsahovat a co bychom tam měli vybudovat, vždyť spoluvytváří ráz naší obce. Projednáno
bude i na veřejné schůzi, ale vzhledem k návštěvnosti vás žádám o nahlášení vašich návrhů
jakoukoli cestou, do konce dubna.

