Informace z Obecního úřadu
11.4.2017
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že MUDr. Hrdličková začne ordinovat od úterý
18.4. Zítra (středa 12.4.) je zavřeno, ve čtvrtek 13.4. přítomna pouze sestra.
* Spolek Copánek zve malé i velké sousedy na Velikonoční procházku. Půjdeme v sobotu
15.4. ke kapličce. Sraz v 15:00 u rybníka. Cestou bude připravená stopovaná s úkoly, na
stráni bude schován poklad – tradičně pro děti i dospělé :) Na závěr si uděláme táborák a
prohlídneme otevřenou kapličku. Buřt a pití s sebou, vzhledem k předpovědi počasí i teplé
oblečení.
* Blahopřejeme dětem z naší školy, které se zúčastnily Závodu zálesácké zdatnosti ve
Mšeně. Pod hlavičkou Sokola Ovčáry-Nedomice se na start postavily 2 družstva. První ve
složení Terezka Pecharová, Veronika Lipavská a Kubík Horák skončilo šesté, druhé družstvo
ve složení Tomáš Lipavský, Týnka Štyksová a Honzík Horák soutěž vyhrálo  Opět smutně
konstatuji, že je škoda, že nám v obci žádný oddíl, nebo kroužek, Sokola nefunguje. Děti
máme šikovné, jen nemáme cvičitele … Děkujeme tímto také paním učitelkám za to, že se
s dětmi na tuto soutěž připravily.
* Údržba obce – podařilo se nám domluvit s panem Veselým na sekání trávy 2 dny v týdnu.
Díky tomuto omezení bude přednostně sekat park, kolem rybníka, školní hřiště a v okolí
silnice tam, kde jsou neobydlená stavení nebo bydlí senioři. Budeme vděční všem, kdo si
zvládnou posekat a upravit okolí před svým domem vlastními silami. V této souvislosti
apelujeme na všechny pejskaře, aby své pejsky měli při procházce obcí na vodítku, a pokud
udělají hromádku, aby ji po nich uklidili. Je velmi nepříjemné, pokud se na ni narazí
sekačkou či křovinořezem. Za poslední rok stížností přibylo. Děkujeme za pochopení
* Copánek prosí hodné spoluobčany o poskytnutí příspěvků a sponzorských darů na dětský
den, který se pro naše děti uskuteční v sobotu 27.5. na hřišti v Ovčárech. Letošní den bude
v duchu „U nás na farmě“. Vaše příspěvky budou sloužit na nákup hraček do tomboly a
občerstvení zdarma pro děti. Pokud financování akce skončí s přebytkem, bude tento
věnován
do fondu na pořádání dalších akcí pro veřejnost. Příspěvky nám můžete osobně donést na
obecní úřad nebo zaslat na transparentní účet Copánku - 6772734001/5500. Všem
mnohokrát děkujeme.
* Černá skládka za obcí – v ulici za Nezbedovými, se nám dále plní, především zbytky
z trhu (včetně bedýnek, pytlíků i paragonů), uschlými jehličnany z vašich zahrádek, stavební
sutí, atd. Obec dosud nezlikvidovala skládku z časů předchozích a stará zátěž je dále
zasypávána novým odpadem. Prosíme každého, aby s touto nelegální činností ustal a řešil ji
způsobem čestným. Snažíme se pro vás hledat taková řešení, která co nejméně zatíží vaší
peněženku, nicméně občas si člověk musí odpad ze své činnosti za sebe zaplatit sám, to patří
k životu i k podnikání. Skládku budeme postupně likvidovat a lokalitu hlídat pomocí
fotopastí.

* Všem našim sousedům přejeme hezké velikonoční svátky, dětem
a pánům bohatou pomlázku, dámám přiměřené vyšlehání, aby nám
jen kvetly 

