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31.5.2022
* Milí sousedé, přijde mi vhodné v úvodu těchto zpráv vyjádřit upřímnou soustrast rodině
Fabiánů, čp 91.
* Zítra – ve středu 1.6. proběhne pravidelná zkouška sirén, prosím nelekejte se …
* Zastupitelstvo obce zve na veřejnou schůzi, která se uskuteční v pondělí 6.6. od 19:00 na
OÚ. Na programu bude schválení hospodaření obce, Cecemínska a školy v loňském roce, dále
výběr filmu na promítání na myslivně dne 25.6., prohlídka upraveného návrhu na rekonstrukci
návsi „Na Plácku“, a další body. Těšíme se na vaši návštěvu.
* Oznamujeme, že od 1.6. bude svoz papíru probíhat každý týden. Náklady na svoz papíru se
nám tím zdvojnásobí. Na přání svozové společnosti opětovně žádáme, abyste do kontejneru
nevkládali celé krabice ani jen sešlápnuté, nýbrž rozložené „na placato“. Krabice v celku nebo
jen napůl sešlápnutá se zasekává v kontejneru při vhazování papíru dalšími sousedy, celý
objem kontejneru jde pak těžko zmáčknout a nakonec působí problémy při výsypu. Děkujeme
za pochopení, třídění občas není sranda … ;)
* Nebyly nahlášeny žádné viditelné závady na čerpadlech v domovních jímkách, oznámíme
tedy provozovateli bezproblémový stav v naší obci.
* Milí sousedé,
přihlásili jsme dětský oddíl T.J. Sokol Ovčáry-Nedomice do soutěže "Hýbeme se hezky
česky". V této soutěži se oddílu od 2.6. do 29.6. posílají hlasy po internetu a od 1.9. do 27.9.
se hlasuje na prodejnách Penny. Vítěz získá finanční odměnu až 15 tisíc Kč a poukázky na
nákup zdravé výživy.
Děti by si rády za výhru pořídili nejen vybavení oddílu, ale také klubové oblečení s logem.
Říkají si "Špunti na hřišti" a zatím logo nemají. Během června tedy budou sbírat nápady a
obracejí se i na vás s žádostí o pomoc. Pokud máte nápad, jak graficky ztvárnit obrázek pro
dětský sportovní oddíl, prosím sdělte ho Kamile Fabiánové, která oddíl vede. Výběr loga
provedeme společně s vámi na červnové zahradní slavnosti ve škole.
Aby naše děti vyhrály, moc vás prosíme o to, abyste se zapojili do hlasování již od 2.6. !!! na
stránce www.hybemesehezkycesky.cz Každý má 1 hlas denně. Cílem soutěže je ale i zapojit
vás do sportování. Pokud ujdete alespoň 1km za den, získáte další hlas do hlasování, a pokud
ujdete nebo uběhnete více jak 25km, budete zařazeni do slosování o poukázku na nákup v
Penny za 500,- Kč. Podrobná pravidla získáte na stránce www.hybemesehezkycesky.cz
Důležité - jen 3 oddíly z jednoho mikroregionu (náš je Benátky - Brandýs - St. Boleslav)
postupují do dalšího kola soutěže (hlasování na prodejnách), proto vás moc prosíme, abyste se
zapojili hnedka od začátku a posílali nám body, a také abyste nám pohybem pro vaše zdraví
posílali bodíky další :)
Mnohokrát děkujeme - Špunti na hřišti T.J. Sokola Ovčáry-Nedomice

