Informace z Obecního úřadu
27.11.2012
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry – Nedomice, Obecní úřad Ovčáry a ZŠ a
MŠ Nedomice zvou všechny děti, rodiče a ostatní občany na slavnostní
rozsvícení vánočního stromečku. V sobotu 1.12.2012 od 16:00 na návsi u
obecního úřadu. Přijďte, prosím,povzbudit děti na jejich úžasném vystoupení,
které si pro vás připravují i přes náročné podmínky rekonstrukce budovy školy.
* Zastupitelstvoobcezvesvéobčanynaveřejné zasedání, které se uskuteční ve
čtvrtek 6.12. od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu bude
schválení rozpočtu obce na rok 2013, rozpočtu DSO Cecemínsko, rozpočtu
školy, místní vyhlášky o sběru komunálního odpadu, čistota a pořádek v obci.
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry – Nedomice, Obecní úřad Ovčáry a ZŠ a
MŠ Nedomice zvou všechny děti a rodiče na Mikulášskou nadílku. Bude se
konat v sobotu 8.12. od13:00 v sále na hřišti. Čeká vás Čertovská pohádka
ochotnického spolku Černý Petr, disko zábava, procházka peklem a rájem,
nadělování od Mikuláše a určitě ještě spousta další zábavy …
* Informace o zateplení školy – probíhá poslední týden akce, nová okna a dveře
jsou osazená, fasáda téměř zateplená, tepelná čerpadla na místě, probíhá
dokončování kotelny a programování čerpadel. Již tento týden se bude spouštět
nové topení. Čelní fasáda a boční směrem na Ovčáry se opravovat nebudou,
nejsou hrazené z dotace, protože se nezateplují (zachování historických prvků
fasády). Tepelné ztráty způsobené tímto nezateplením jsou nahrazeny vyššími
požadavky na vlastnosti oken a zateplením stropu budovy, které je plně pokryjí.
Na opravu fasády bude obec žádat dotaci z jiných zdrojů. Z důvodu vysoké
finanční náročnosti oprav budeme budovu opravovat postupně, s přihlédnutím
k dalším potřebám obce.

* Obec Nedomice pořádá 27. prosince zájezd do Národního divadla v Praze na
pohádku Júlia Zeyera Radúz a Mahulena. Vstupenky v hodnotě 200 Kč jsou k
dostání v Základní škole Nedomice.
*
Připomínámenájemcůmobecníchpozemkůsplatnostnájmuzarok
2012,
kterábyla do září. Platbapřespokladnubudemožnádo 15. prosince, kdy se
budepokladna pro rok 2012 uzavírat. Potébudemožnápouzeplatbanaúčet.

