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* Vážení sousedé, nakupovali jste již mléčné výrobky z pojízdné prodejny? Každou sobotu
k nám zajíždí bílé auto a od 13:35 do 13:45 na plácku u Ondráků prodává nejen mléčné
výrobky, ale nabízí produkty 15 soukromých zemědělců a zpracovatelů, čerstvé, bez éček,
konzervantů, stabilizátorů a barviv … bio hovězí a vepřové maso a uzeniny, farmářská kuřata
a vejce, zeleninu, pečivo … celý sortiment naleznete na www.nakupzfarmy.cz, možno
objednat a objednávku přivézt zdarma při sobotní rozvážce. V pojízdné prodejně je sortiment
samozřejmě omezenější. Ceny vyšší, ale výrobky určitě stojí za to, a mléčné obzvlášť, máme
vyzkoušeno!
* Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory vás srdečně zvou v sobotu 24. září od 14:30 na Běh
naděje do přívorské sokolovny. Přijďte – předběhnout vlka, medvěda nebo tygra, myš nebo
ještěrku. Skákat jako blecha nebo králík, zacvičit si při hudbě s Karlem Gottem atd.
Dobrovolným finančním příspěvkem podpoříte léčbu rakoviny na dětském onkologickém odd.
Motole a i vy budete obdarováni.
* Společnost ČEZ oznamuje, že v ulici na Ohradu (za školou) dojde k přerušení dodávky
elektrické energie, v pondělí 26.9. od 8:00 do 15:00 z důvodu stavby přípojky pro
Zalabákovi.
* MUDr. Hrdličková oznamuje, že v úterý 27.9. odpadá odpolední ordinace.
* Copánek zve malé i velké na tradiční soutěž dýní. A protože letos zaspal s rezervací
myslivny, výstava se bude konat na školním hřišti v sobotu 8.10. od 14:00. Místo dílniček si
uděláme soutěž v pouštění draka, který se nejdéle udrží ve vzduchu. Podrobný program ještě
zveřejníme před akcí, chystejte si dýni a draka.
* I letos se uskuteční setkání seniorů, v sobotu 29.10. na myslivně. Pozváni budou naši
sousedé, kteří letos dovrší 65 let věku a starší, v případě páru budou pozvaní oba i když jeden
z nich bude mladší. Pozvánky obdržíte do schránky, chystáme program a těšíme se 
* ČEZ Distribuce vyzývá občany k okleštění stromoví tak, aby vzdálenost větví vašich stromů
byla nejméně 2m od vodičů NN do 1kv (230 a 400V), u vysokého napětí do 35kV 2m od
izolovaných kabelů, 7m od neizolovaných kabelů, a u velmi vysokého napětí 12m od vedení
bez izolace. Zásah prosím proveďte v době vegetačního klidu, nejpozději do 15. listopadu.
* Český statistický úřad informuje, že bude také v naší obci provádět výběrové Strukturální
šetření v zemědělství, a to u drobných zemědělců. Vyškolení tazatelé vybrané zemědělce
navštíví v období od 5. září do 31. října. Smyslem zjišťování je získání srovnatelných údajů
ze všech členských států EU k určování zemědělské politiky Společenství.
* Od pátku 30.9. do neděle 2.10. proběhne svoz velkoobjemového odpadu (staré koberce,
linolea, keramika, autoskla, zrcadla …). Svoz nebezpečných odpadů bude až v sobotu 12.11.

