Informace z Obecního úřadu
20.11.2018
* Pořádáme svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – o víkendu 7.-9.12.
Pro velkoobjemový odpad bude přistaven velký kontejner 30m³ a bude možné odevzdat věci
z domácnosti, ne z podnikání, které se svým rozměrem nevejdou do popelnice nebo do
kontejneru na tříděný odpad. Např. nábytek, koberce, linoleum, vany, umyvadla, záchodové
mísy, rozebrané elektrospotřebiče (bez motoru a podstatných částí), apod. Ne bio (kořeny), …
Pro nebezpečný odpad přijede dodávka v sobotu 8.12. v 9:00 – 9:30. Odevzdávají se obaly
od barev, ředidel, chemikálií, hnojiv, sprejů, autobaterie, motorový olej. NE – elektro, fritovací
rostlinné oleje, zářivky, výbojky (sběr na úřadě), pneu (zdarma Stará Boleslav, Neratovice),
léky (lékárny).
* Hledáme brigádníka na úklid listí, sněhu, případně další drobné práce pro obec. Nemusí
se jednat o 1 osobu, možno dělat jen listí (vhodné i pro ženy) nebo jen sníh. Manipulace
s terkou výhodou, není podmínkou. Více info u mne na telefonu: 606 357 436.
* ZŠ a MŠ Všetaty a RC Všetaty-Přívory srdečně zvou na vánoční jarmark, který se
uskuteční tuto sobotu 24.11. od 14:30 na náměstí ve Všetatech. Nejprve vystoupí dobová
hudba Innamorata, od 15:00 animační program pro děti se skřítkem a tvoření z balónků. Dále
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, prodej vánočních výrobků ve stáncích, ukázky tradičních řemesel
(kovář, brusič, tiskař), pouštění ořechových lodiček, teplé občerstvení a další.
* Jezdecký oddíl T.J. Sokol Přívory srdečně zve na Jezdecký bál, který se bude konat také
v sobotu 24.11. od 20:00 v přívorské sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina Vitamín, o
půlnoci bohatá tombola a půlnoční překvapení. Ples nejen pro milovníky koní.
* Prodáváme vstupenky na muzikál – Doktor Ox, termín 30.3.2019 (sobota) od 18:00. Jedná
se muzikálovou komedii režiséra Zdeňka Zelenky, hrají: Jiří Korn, Martin Pošta, Ernesto
Čekan, Františka Stropnická, Anna Slováčková, Kateřina Brožová, Jiří Zonyga, Bohdan
Meduna a mnoho dalších. Zvýhodněná cena: 370,- Kč, doprava busem zdarma. Vhodné i jako
dárek k vánocům 
* Obec Konětopy zve na besedu „Konětopy v čase století“ do sálu Obecní hospody, v sobotu
24.11. od 16:00. Program zahájí Česká státní hymna, pak bude vyprávět kronikář obce pan
Mgr. Vladislav Nejedlý a Doc. PhDr. Jaroslav Jaroš. Součástí večera bude výstava dobových
materiálů a fotografií.
* Rozsvícení stromečku v Ovčárech proběhne v sobotu 1.12. Zatím více info nemáme
k dispozici, ale předpokládáme stejný průběh jako loni.
* Připomínáme nájemcům obecních pozemků splatnost nájmu. Ceny zůstávají shodné jako
v předchozích letech.

