Informace z Obecního úřadu
22.5.2013
* Humanitární sbírka(ošacení, lůžkovin, použitého nádobí, nepoškozené obuvi a hraček,
vše zabalené, např. v pytlích a zavázané) prodloužena do 27.5.
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje zrušení odpolední ordinace v úterý 28.5.
* Zaměstanci Katastrálního úřadu v Mělníku budou přítomni na Obecním úřadě v pondělí
27.5. od 13:00 do 15:00 ohlednědigitalizace katastru.
* Občanské sdružení Copánek spolu se sborem dobrovolných hasičů Ovčáry-Nedomice
pořádá dětský den, v sobotu 8.6. od 13:30. Prosíme hodné spoluobčany o příspěvek, který
bude sloužit na nákup hraček do tomboly a občerstvení pro děti, které obdrží zdarma. Vaše
příspěvky můžete nosit na obecní úřad, posílat převodem na účet č. 6772734001/5500 nebo
předat kterékoli člence Copánku. Zbyde-li výtěžek z prodeje cukroví či uzeniny, opět bude
použit na organizaci dětského dne příští rok, případně jeho část věnována jako spoluúčast na
dětské hřiště u rybníka.
* Stále hledáme zájemce oSoutěž dračích lodí. 11 závodníků, z nichž bude 10 pádlovat a 1
bubnovat. Zkušeného kormidelníka dodá pořadatel. Účast je zdarma, vítěz vyhrává pohár a
kýtu  Zájemci hlaste se na OÚ do 7.6.
* Obecně prospěšná společnost Šárka bude prodávat výrobky firmy Henkel před budovou
školy v pátek 24.5., od 18:00 do 18:30.
PUR – aloe vera, camomille – balení 3x900ml za 70,- Kč (1 ks za 30,- Kč)
REX prací gel Japanese garten – na bílé prádlo6l za 240,- Kč
REX prací gel Almond color 6l za 240,- Kč
PERWOLL prací gel na černé prádlo 2l za 100,- Kč
Bref WC gel Fresh Ocean 200ml za 20,- Kč
SILAN 1,5 l modrý a zlatý za 50,- Kč
Koupí těchto výrobků přispějete na provoz společnosti, která poskytuje vzělávání dětem
a mladým lidem z dětských domovů, dospělým osobám s mentální handicapem a seniorům.
* Hejtman Středočeského kraje provádí průzkum zájmu občanů o výměnu starého kotle na
tuhá paliva za nízkoemisní, do 50kW, na uhlí nebo biomasu, bez ručního přikládání.Dotace
by měla činit 50% z ceny, max. 40tis. Zájemci prosím hlaste se nezávazně na obecním úřadě.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž –jaro 2013
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