Informace z Obecního úřadu
26.4.2012
* Dětské středisko Všetaty a Zdravotní středisko Všetaty oznamují, že v pondělí 30.4. a
7.5. se NEORDINUJE. Náhradní ošetření v naléhavých případech poskytne Zdravotní
středisko v Chrástě.
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry - Nedomice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Nedomice zve
občany na "Pálení čarodějnic" v pondělí30.4. 2012 od 18:00 do 22:00 hodin v areálu
Mysliveckého sdružení Dřísy - Ovčáry v Nedomicích. Každé dítě dostane limonádu a
špekáček zdarma, další občerstvení pro děti i dospělé zajištěno.
* Obecní zastupitelstvo schválilo možnost uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu
veřejné služby s Úřadem práce ČR. I když se potýkáme s nedostatkem financí, máme zájem
zlepšovat prostředí v obci. Budeme usilovat o poskytnutí služby 2 uchazečům o zaměstnání
registrovaným na úřadu práce, kteří nám pomohou např. s udržováním čistoty v obci a
drobnou úpravou veřejných prostranství (čištění kanálů na dešťovou vodu v komunikacích,
čištění krajnic, …). Velice si ceníme těch obyvatel, kteří o okolí svých domů pečují
pravidelně a není jim lhostejno kde žijí. Dovolit si zaměstnat člověka na údržbu obec,
bohužel, nemůže.
* S potěšením oznamujeme, že obec obdržela příslib Dotace na výměnu oken, částečné
zateplení a výměnu zdroje topenív budově školy, a to ve výši 3 005 928,- Kč. Celkové
náklady na tuto akci jsou vyčísleny na 4 361 600,- Kč. Rozdíl mezi náklady a dotací musí
obec uhradit ze svého, budeme se obracet na firmy v místě a okolí s žádostí o sponzorské
dary. Doufejme, že toto je první vlaštovka, a brzy se nám podaří také dotace na kanalizaci 
* Informujeme občany o tom, že v Zastupitelstvu obce nahradil pan Milan Hašek pana Josefa
Cikána.
* Obecní úřad nabízí občanům k volnému odběru (zdarma) větší množství dopisních obálek
formátu A5, z recyklovaného papíru, barva šedá nebo modrá. K vyzvednutí na Obecním
úřadě.
* Začátkem měsíce června opět uspořádáme Humanitární sbírku šatstva. Podrobné
informace včas dodáme, zatím můžete procházet šatník 
* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:
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