
Informace z Obecního úřadu 

24.10.2019 
 

* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že v pátek 25.10. bude ordinace zavřená. 
 

* Sdružení „Ovčáry pro všechny“ si vás dovoluje pozvat na Helloweenskou drakiádu 

s diskotékou. Bude se konat v neděli 27.10. od 14:00 na hřišti v Ovčárech. Bude se soutěžit o 

nejoriginálnějšího draka, nejlépe létajícího draka, nejstrašidelnější kostým, a spousta dalších 

soutěží bude na diskotéce. Občerstvení zajištěno. 
 

* Zastupitelstvo obce Nedomice zve spoluobčany na veřejnou schůzi, která se bude konat ve 

středu 30.10. od 19:00 na obecním úřadě. Hlavním bodem programu bude schválení pořízení 

změny územního plánu, prodej obecního pozemku, nová kritéria pro příjem dětí do MŠ pro 

školní rok 2020/2021, projednání nabídky na zpracování analýzy odpadového hospodářství 

obce a společného výběrového řízení na svozovou společnost v rámci svazku obcí 

Cecemínsko, vyhodnocení zájmu občanů o centrální kotelnu, a další body. Rádi se také 

budeme věnovat vašim dotazům. 
 

* Rekonstrukce hlavní silnice – tento a příští týden se bude v komunikaci od školy až 

k závorům budovat odvodnění silnice a vjezdů. Zhruba od druhého týdne v listopadu proběhne 

frézování a asfaltování extravilánu, v Nedomicích se bude frézovat cca první dva týdny 

v listopadu, asfaltovat od 16.11. V prosinci by se dodělávaly zásaky v příkopech. Termíny 

prosím neberte jako pevné a konečné, s odhalením každé překážky či nenadálého problému se 

termíny mění.  

 

* Vzhledem k rozkopanému stavu hlavní silnice jsme se rozhodli posunout pořádání svozu 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Průjezd pro větší automobily je problematický, 

možná i stěhování odpadu ze dvora může mít někdo komplikované. Termín upřesníme, 

jakmile se bude rýsovat bezproblémový průjezd obcí. 

 

* Copánek oznamuje, že také Lampionový průvod se letos nebude konat na Dušičky, kvůli 

rekonstrukci silnice, ale až po jejím ukončení, z bezpečnostních důvodů. Je to škoda, máme 

zatím krásné počasí. O termínu vás budeme včas informovat, už se těšíme  

 

* V obci nebyly svezeny plasty ani bioodpad. Náhradní termín na svoz plastů je v pondělí 

28.10. včetně odpadu, který se bude nacházet mimo nádoby. Náhradní termín pro svoz bia 

není dosud znám. 

 

* FC Sokol Ovčáry srdečně zve na svá utkání, přijďte fandit! 

 

26.10.  14:30   Sokol Ovčáry - TJ Řepín 

2.11.     14:00   PTZ Nelahozeves - Sokol Ovčáry 

9.11.     14:00   Liaz Vehlovice - Sokol Ovčáry 

16.11.   13:30  Sokol Ovčáry - SK Liběchov 

 
 

 


