Informace z Obecního úřadu
1.11.2016
* Na úvod dnešního letáku bych ráda poděkovala všem sousedům, kteří se v sobotu, v rámci
Setkání seniorů, přišli na myslivnu pobavit s ostatními a vytvořili tak nádhernou atmosféru
tohoto setkání. Také musím poděkovat škole za vystoupení dětí a zastupitelům za pomoc
s přípravou a zabezpečením akce. Podle mého, i dle ohlasu některých sousedů, se akce moc
povedla, dobře jsme se pobavili a zatančili. Na internetu budou k vidění fotky, které pořídila
Evička Kopecká. Už teď se těším na příští rok 
* MUDr. Hrdličková ve čtvrtek 3.11. neordinuje, akutní případy ošetří ZS Kostelec n/L.
* Spolek Copánek zve děti i dospělé na dušičkový lampionový průvod. V Nedomicích se
průvod s lampiony sejde v sobotu 5.11. v 17:00 u křížku u Hůlků, projde všemi ulicemi v
obci a vrátí se k rybníku, kde bude pro děti připravena stezka odvahy a pro všechny teplé
občerstvení. Na konci stezky děti obdrží papírový lampionek na vodu ve tvaru lotosu, který
následně vypustí na hladinu rybníka.
Hledáme dobrovolníky na účinkování v roli strašidel do stezky odvahy (ne děti).
Prosíme hodné pekařky o napečení dobrot do stánečku, a sousedy o rozsvícení svíček
kolem svých domů, kouzelně to na chvíli ozdobí celou obec. Velmi děkujeme.
* Oznamujeme spoluobčanům, že panu Ladislavu Smolkovi vypršel pracovní poměr s obcí
na úklid veřejných prostranství k 31.10.2016. Byl sjednán na dobu určitou dle podmínek
úřadu práce. Hledáme tímto zaměstnance/brigádníka na dohodu o provedení práce na
občasný úklid spadaného listí, sněhu, posyp solí na chodníky, a drobné zahradnické či
úklidové práce v obci. Do doby vyřešení této situace žádáme sousedy o pomoc s péčí o okolí
svého domu, samozřejmě v rámci svých možností.
* Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu 12.11. od 8:00 do
8:30 u rybníka. Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto
níže uvedené nebezpečné odpady:
 autobaterie
 vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč.
obalů
 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)

 zářivky a výbojky, baterie – monočlánky,
použité fritovací oleje, vyřazené
elektrospotřebiče – prosím odevzdávejte
na obecním úřadě kdykoli během roku

