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Aktuálně z obce a okolí
❖ Od 1. května začíná rybářská sezóna na Písečáku. Místní povolenku opravňující k chytání ryb si lze
každý den po 17 hodině zakoupit u pana Marečka, mob. č. 602 684 662. Cena povolenky: děti 400 Kč,
dospělá osoba 600 Kč.
❖ Na okraj sadu lze i v letošním roce vozit bioodpad. Prosíme o dodržování odděleného ukládání
bioodpadu dle pokynů. Připomínáme, že hnůj, prkna, kmeny stromů ani pařezy do bioodpadu nepatří!
❖ Od 3. května začne (pokud se nezhorší situace) po několikaměsíční pauze fungovat kadeřnictví
v budově OÚ. Prosíme návštěvníky o dodržování všech hygienických nařízení. Objednání na čísle
602 792 235, Jana Němečková.
❖ Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kostelní Hlavno bude probíhat
od 3. do 14. května. Podrobné informace a všechny formuláře najdete na webových stránkách školy
www.zskostelnihlavno.cz
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz odpadů včetně železného šrotu proběhne v pátek 30. dubna. Všechny sbírané druhy odpadů je
nutno přivézt na náves k pomníku v době od 16 do 18 hodin.
1. nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
2.

elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče (jelikož lednice,
televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou převzaty pouze kompletní)

3.

pneumatiky – pouze od osobních automobilů a bez disků – ostatní pneumatiky (to znamená s
disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

4.

velkoobjemový odpad – např. křesla, pohovky, koberce apod.

5.

železo

PORADNA VČERA - Na pomoc rodinným pečujícím
Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou odbornou pomoc a doprovázení těm, kteří v
Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a okolí pečují o blízkého člověka s poruchou paměti. Poskytujeme
sociálně právní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti každodenní péče a komunikace
s lidmi s Alzheimerovou nemocí či některým typem demence. Zřídili jsme pro vás specializovanou
poradnu, která nese název Poradna Včera a je umístěna v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi v
Boleslavské ulici u autobusového nádraží. Podporu poskytujeme pečujícím i v terénu a on-line formou.
K dispozici vám jsou odborníci například z oblasti sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie,
výživy a duchovní péče. Veškeré služby poskytujeme zdarma.
Poradna Včera je součástí sociální služby působící ve 12 středočeských městech a zaštiťuje ji organizace
Dementia. Vítáme spolupráci s ostatními zdravotními a sociálními službami pro seniory na Brandýsku.
Pokud vás trápí problémy spojené s domácí péčí, můžete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu 775 586
633, e-mailu poradna.brandys@dementia.cz nebo využít možnost chatu na https://dementia.cz/chat.
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