Informace z Obecního úřadu
25.10.2012
* Zastupitelstvo obce zve své občany na veřejné zasedání, které se uskuteční ve
čtvrtek 1.11.2012 od 19:00 v zasedací síni obecního úřadu. Hlavním bodem programu
bude výběr zpracovatele žádosti o dotaci na kanalizaci, prodiskutování etap výstavby
kanalizace, schválení změn v akci zateplení školy, projednání připravované změny
vyhlášky o sběru komunálního odpadu s občany, čistota a pořádek v obci, a další.
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry - Nedomice si Vás dovoluje pozvat na První
drakiádu pořádanou v našich obcích a to v sobotu 27. října od 14 hodin. Místo
drakiády je v Nedomicích na poli za Batelovými. Soutěžit se bude o největšího a
nejhezčíhodraka. Registrace soutěžících je od 13:30. Pivo, limo a teplé nápoje budou
na místě zajištěné !
* Občanské sdružení Copánek připravuje dušičkový Lampionový průvod, na sobotu
3.11. Sraz účastníků v 17:00, v Nedomicích u křížku na návsi u Hůlků, v Ovčárech
bude místo srazu ještě upřesněno. Půjdeme průvodem přes ves do Ovčár na náves
k úřadu, kde se setkáme s průvodem z Ovčár a zahřejeme připraveným občerstvením.
Aby průvod byl pro naše nejmenší působivý, prosíme naše spoluobčany, jestli by
v rámci dušičkového víkendu mohli před svá obydlí umístit zapálené svíčky. Za tuto
pomoc všem předem děkujeme.
* V budově naší školy již probíhají zateplovací práce a výstavba ústředního topení. Na
akci obdržíme dotaci z Ministerstva životního prostředí, spoluúčast obce bude hrazena
po 8 let z úspor el. energie. Na zateplení budovy nebudou použity žádné prostředky
určené na provoz obce. Samozřejmě ani naspořené částky občanů na kanalizaci.
* Občanské sdružení Copánek oznamuje, že obdželo dotaci ze Středočeského
Fonduhejtmana azmírněnínásledkůživelníchkatastrof v rámci „Podpory hejtmana“,
v částce 5.000,- Kč, o kterou žádalo v souvislosti s pořádáním akce Dýně 2012. Obnos
bude sloužit na nákup mikrofonu a ozvučovací sestavy o hodnotě 8.090,- Kč.
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