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Nabídka - zájezd do Litoměřic „ZAHRADA ČECH“
Chystáme zájezd do Litoměřic na „ZAHRADU ČECH“ v úterý 14. září 2021 (odjezd ve 12.00
z návsi). Vstupenky letos nebudou koupeny v předprodeji, cena na místě: 150,- dospělí a 120,důchodci. Zájemci se mohou závazně přihlásit do 31. srpna 2021 na obecním úřadě (tel. 312 583 198 –
v úředních hodinách - úterý a čtvrtek 8.00 - 11.00; 15.00-17.00). Autobus (cestovné) pro seniory hradí
obecní úřad, ostatní 100,- Kč. V případě malého zájmu si vyhrazujeme akci zrušit!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odstávka elektřiny – čtvrtek 9. 9. 2021 7.30 – 14.30 v lokalitě č. p. 1-12, 14-28, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 41,
44-56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 72-77, 79, 80, 81, 82, 84,86, 87, 88, 93, 94, 97, 98, 101-110, 124, 125, 126, 132, 134142, 144, 146-150, 153-161, 164, 165 - 232, 233, 238 + parcelní č. 2/2, 221/2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------➢ Ve spolupráci s Jednotou Kladno jsme zajistili umístění z boku prodejny Z-BOX - samoobslužné výdejní
místo - nakupte v e-shopu, který spolupracuje se Zásilkovnou, v košíku zvolte doručení na výdejní místo
a ze seznamu, vyberte Z-BOX v naší obci, vyčkejte na informaci, že řidič doručil zásilku do Z-BOXu,
zásilku si můžete vyzvednout kdykoliv (24/7), plně v provozu bude toto výdejní místo od 25. srpna.
➢ z provozních důvodů dochází od čtvrtka 19. 8. 2021 k úpravě linky 620 (Kladno – Kralupy)
-

většina spojů ve směru Kralupy nad Vltavou jede o 2 minuty dříve
většina spojů ve směru Kladno jede o 5 minut později
úprava je provedena z důvodu problematické přestupní vazby mezi vlakem a autobusem v Kralupech nad
Vltavou během výstavby autobusového terminálu. Úpravou linky 620 dochází k prodloužení časové
rezervy na přestupy.

➢ Koncem září až začátkem října proběhne rekonstrukce místní komunikace od rybníku k horní bytovce.
➢ Rádi bychom na začátku Adventu umístili a ozdobili na hřišti vánoční strom. Pokud máte na zahradě
smrk, který chcete porazit a byl by vhodný, dejte nám vědět. Pokácení a odvoz zajistíme.!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podzimní úklid – sobota 18. září 2021
➢ Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne na návsi u prodejny
od 7.30 – 8.00 hod
➢ Velkoobjemové kontejnery budou od 7.00 do 12.00 hod
➢ Sběr starého železa – staré železo dávejte na hromadu na návsi vedle „Domu služeb“
od 7.00 do 12.00 hod.
➢ Sběr starých pneumatik – od 7.00 – 12.00 bude přistaven na návsi proti prodejně kontejner na
staré pneumatiky. Určeno pouze pro fyzické osoby, které mohou zdarma odevzdat pneumatiky
z osobních automobilů bez disků!!!

*****************************************************************************

Vzhledem k omezením spojených s coronavirem letos pořádáme
VÍTÁNÍ NAŠICH NEJMENŠÍCH OBČÁNKŮ
v areálu fotbalového hřiště
v sobotu 4. září 2021 od 14.00
(děti narozené od 1.8.2019 s trvalým pobytem v obci již dostaly pozvánky)

od 15.00 (po skončení vítání) zveme VŠECHNY DĚTI
na
LETNÍ POHÁDKOVÉ DISKOTAČENÍ s Bárou Ladrovou

****************************************************************************

