Informace z Obecního úřadu
29.6.2012
* Na veřejné schůzi v pondělí 25.6. bylo odsouhlasenovypnutí veřejného osvětlení přes
prázdniny. K vypnutí osvětlení dojde během příštího týdne, poté, co budou opraveny
nesvítící lampy. Nainstalován bude též časovač, kterým můžeme omezit svícení přes noc
v zimních měsících. Důvodem je snaha snížit stále rostoucí výdaje.
* Obecní úřad nabízí k prodeji plynový kotel Leblanc (ELM Egalis ELB23), který je
umístěn v provozovně potravin, s nádrží na uskladnění propan-butanu o objemu 2800 l a
termostatem na regulaci teploty v místostech. Kotel byl vyroben v roce 1998, v provozu cca
2 roky. Nabídka je platná do 31.7.2012, více info na úřadě.
* Oslovila nás agentura Antonia z Čakoviček, která nabízí své služby seniorům. Od
donášky jídla, úklidu domácnosti, péče o tělo, po obstarání nákupu (např. z vámi vybraných
řetězců), donášku léků, poradenství ve využívání sociálních služeb, na které máte nárok, atd.
Podrobný ceník služeb je na obecním úřadě, ceny jsou velice přijatelné. V případě zájmu o
více informací můžeme uspořádat schůzku, na kterou by s agenturou přijel i její vážený
klient Jaroslav Čejka (letí to, že?), zajistíme občerstvení. Svůj zájem dejte vědět prosím na
obecním úřadě.
* Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Neratovicích informuje o důležité změně ve způsobu
výplaty sociálních dávek, která bude realizována ve druhém pololetí tohoto roku. Tato
změna se týká postupného přechodu výplaty sociálních dávek ze stávajících, to je výplata
poštovní poukázkou, výplata na vlastní bankovní účet či výjimečně výplata v hotovosti, na
výplatu na speciální osobní účet zřízený u České spořitelny. K tomuto účtu bude klientovi –
příjemci dávek vydána speciální platební karta –„sKarta“ (sociální karta). Klientům tohoto
pracoviště z naší obce pomůžeme s poskytnutím více informací k přechodu na tento nový
způsob výplaty. Info také na úřední desce a internetu.
* SDH Ovčáry-Nedomice letos opět pořádá netradiční hasičskou akci u rybníka „Hasičský
kačák“, která se bude konat v sobotu 14. července od 14:00. Copánek zajistí soutěže pro
děti a prodej zákusků. Na závěr bude pro děti připravena pěna 
* Děkujeme tímto panu Miloslavu Marečkovi za darování dřevěných laviček a stolku, a
plastových židlí, na hřiště ke škole  Připomínáme, že travnatou plochu u školy mohou
využívat děti libovolně ke svým hrám, za podmínek slušného chování.
* V období letních prázdnin budou zrušené pondělní úřední hodinyod 19:00 do 20:00.
V případě jakéhokoli vašeho požadavku se individuálně domluvíme na tel. Jitka Štyksová
606/357 436 a Lucie Liďáková 737/548 643.

