Informace z Obecního úřadu
2.10.2017
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že MUDr. Baran neordinuje v pátek 6.10., sestra
přítomna.
* Spolek Copánek srdečně zve děti i dospělé na tradiční výstavu a soutěž dýní – Dýně 2017.
V neděli 8.10. od 13:00 v areálu myslivny. Dýně do soutěže prosíme přineste dopoledne, od
10:00 do 12:00. Od 13:00 si budete moci dýně prohlížet a hlasovat pro MISS, děti se zabaví
tvořením v dílničkách. V 15:00 bude vyhlášení vítězů výstavy, předání diplomů a cen. Po
celou dobu občerstvení zajištěno, burčák, vstupné dobrovolné. Opět prosíme hodné pekařky o
napečení dobrot do stánku, můžou být i dýňové  Předem děkujeme
* ČEZ distribuce vyzývá spoluobčany k okleštění stromoví. Zásah provádějte průběžně
v období vegetačního klidu do 15.11., jinak pracovník pověřený ČEZ bude oprávněn vstoupit
na pozemek a provést klest. U vedení NN do 1kV (400/230 V) – min vzdálenost větví 2m od
holých vodičů, 1.5m od izolovaného nebo kabel. vedení, u vedení VN nad 1kV do 35kV – min
7m vedení bez izolace, 2m vedení izolované. U vedení VVN nad 35kV do 110kV – vedení
bez izolace min 12m.
* Připomínáme nájemcům obecních pozemků splatnost nájmu. Ceny zůstávají shodné jako
v předchozích letech.
* Již známe termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Pro velkoobjemový
odpad bude přistaven kontejner k rybníku od pátku 3.11. do neděle 5.11. Nebezpečný odpad
bude svezen následující sobotu - 11.11.2017 od 8.00 do 8.30 hod.
* Sběr elektroodpadu ve škole nadále pokračuje, ale již nelze odevzdat bojlery a televize.
Televize půjdou určitě přinést v rámci svozu nebezpečného odpadu.
* PID – krajský úřad přislíbil přidání jedné linky z Prahy v podvečerních hodinách. Žádá nás,
abychom se vyjádřili pro jednu z variant. V prvním návrhu je spoj veden z Prahy jako linka
377 v 17:05 hod. z Letňan, v Kostelci by byl v 17:38 hod. a ihned by pokračoval v 17:40 jako
linka 476 přes Ovčáry do Nedomic.
Druhý návrh předpokládá odjezd z Prahy v 17:45 hod. a v Kostelci by tedy byl v 18:18 hod. a
stejně jako v prvním případě by stejný autobus pokračoval v 18:20 do Ovčár a Nedomic.
Své preference, prosím, nám nahlašte na OÚ do konce týdne, tedy do 6.10. Pokud by se časy
zdály pro všechny nevyhovující, klidně mi napište jiný a zkusíme ho vyjednat.
* Nabízíme lístky na divadlo! Opět muzikál, tentokrát MEFISTO, v divadle Hybernia,
s Pepou Vojtkem nebo Jiřím Zonygou v hlavní roli. Představení je až po novém roce –
2.2.2018 od 18:00, tudíž vhodný dárek k vánocům  Cena včetně slevenky vychází na 415,Kč, lístky jsou v 9. a 10. řadě (nejdražší kategorie, bez slevenky za 690,- Kč). Objednáme
autobus, cena dle počtu pasažérů, odhadem 100,- Kč. V prodeji na úřadě.

