Informace z Obecního úřadu
6.5.2013
* Zastupitelstvo obce srdečně zve na Zasedání zastupitelstva, které se bude konat dnes,
v pondělí6.5.2013 od 19:00 v Zasedací síni Obecního úřadu. Na programu bude schválení
smlouvy s městem Neratovice na výběr nového prodejce elektřiny pro roky 2014 a 2015,
projednání možnosti podání žádosti o dotaci na výměnu střešní krytiny v ZŠ, projednání
omezení rychlosti v ulici ke Dřísům.
* Vážení rodiče, prarodiče, tetičky, strýčkové a kamarádi, přijměte pozvání na výstavu
dětských prací a jarní besídku ke Dni matek, která se koná ve středu 8. 5. 2013 od 15 hodin
v sále hostince Na hřišti v Ovčárech. Srdečně zvou děti a paní učitelky z naší MŠ a ZŠ.
* Drůbežárna Svona prodává 9.5.2013 ve 13:45 hod. u rybníka v Nedomicích nosné kuřice stáří 16 týdnů, cena 145 Kč/ks a rozkrmenné krůty - stáří 6 týdnů, cena 245 Kč.
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry – Nedomice zve na „Staročeskémáje“ s průvodem
obcí, které se konají v sobotu 11.5. Od 6:00 proběhne stavění máje, od 13:00 průvod obcí,
od 20:00 Májová zábava. K tanci a poslechu zahraje taneční skupina pod vedením Pavla
Zahradníčka.
* Skupina ČEZ informuje o přerušení dodávky elektřiny, a to dne 14.5.2013 od 8:00 do
15:00, v lokalitě od železniční zastávky po budovu základní školy.
* Živnostenský úřad v Neratovicích zve seniory na promítání dokumentárního filmu
„Šmejdi“, který ukazuje na hrubé praktiky předváděcích zájezdů pro seniory. Film bude
promítán v kině v Neratovicích 13.5.2013 od 15:00, senioři vstupné zdarma, ostatní 70Kč.
Doprava do kina bude řešena hromadně a bezplatně Dobrovolným svazkem obcí
Cecemínsko, zájemci prosím nahlašte se na obecním úřadě do konce týdne, tedy do10.5.
* Katastr naší obce je digitalizován. Od 13. do 27.5.2013 bude k nahlédnutí v Zasedací síni
obecního úřadu, o úředních hodinách. Zaměstnanec katastrálního úřadu zde bude osobně
přítomen v pondělí 13.5. od 10:00 do 12:00 a 27.5. od 13:00 do 15:00 k zodpovězení vašich
dotazů. V ostatní dny budou na vaše dotazy odpovídat zaměstanci obce. Prosím připravte si
podklady k Vámi vlastněným nemovitostem, ať si můžete v tomto termínu překontrolovat
výsledek digitalizované katastrální mapy.
* O.s. Přívorské ženy vás srdečně zvena divadelní představení pro dospělé pod názvem
SBOROVNA, s kterým vystoupí divadelní souborHavlíček - Neratovice. Koná se v sobotu
18.května od 17.00hod. v kinosále Všetaty.Vstupné je 60,- korun.Vstupenky je možné
zakoupit v předprodeji v prodejně Hračky-papír proti poště, popřípadě volat namobil číslo
777 788 874 paní Motákové.Představení není vhodné pro děti do 12ti let.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž –jaro 2013
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