Informace z Obecního úřadu
2.7.2013
* Zastupitelstvo obce zve občany na své veřejné zasedání, které se uskuteční ve středu 3.7.
od 19:00 na obecním úřadě. Hlavním bodem programu bude schválení výsledku výběrového
řízení na výměnu střešní krytiny na budově školy, dále projednání příspěvků fotbalovému
oddílu Sokola Ovčáry na nákup nové sekačky a Mysliveckému sdružení na stavební
úpravy v myslivně, podání informací o pořádku v obci, odpadech, výsledku zápisu dětí do
MŠ, zakončení školního roku ve škole, atd. Přijďte se zajímat o dění v obci.
* SDH Ovčáry-Nedomice zve své příznivce na další ročník Hasičského kačáku, který se
uskuteční v sobotu 6.7. od 13:00 u rybníka v Nedomicích. Bude se na co dívat, soutěže
budou opět obměněny, účast předběžně přislíbilo 10 družstev mužů a 7 družstev žen.
Občerstvení zajištěno.
* Výzva dotačního programu na výměnu kotle pro Středočeský kraj bude pravděpodobně
vyhlášena v září 2013. O dalším postupu budeme informováni prostřednictvím internetových
stránek středočeského kraje začátkem srpna.Zájemci o výměnu kotle, kteří se nepřihlásili do
ankety se nemusí obávat, protože získání dotace není podmíněno účastí v anketě.
* Byla podána žádost o grant společnosti ŠKODA – AUTO, na řešení snížení rychlosti
v ulici na Dřísy, které bylo projednané na veřejném zasedání v květnu letošního roku. Grant
by dotoval ze 70% cenudopravního značení. O výsledku grantového řízení budeme
informováni 15.7.
* MAS Vyhlídky, které jsme členem, nás oslovila s projektem budování stezek v našem
regionu. Vytvoření stezky je především určené dětem 1. stupně základních škol, kdy
získávájí informace z historie a přírodovědy o místě kde žijí a vyrůstají, tyto informace vloží
na informační tabule na turistické stezce a na internet. Pro pozdní reakci ze strany školy
získáme pouze možnost pro děti účastnit se sbírání informací o naší obci, spolupracovat
s Regionálním muzeem Mělník. Děti na tuto činnost obdrží elektronické tablety, které si i po
ukončení projektu ponechají ve škole. Zpřístupnění cest na stráni, vyrobení informačních
tabulí a odpočinkového místa do projektu již nemohlo být zařazeno, budeme se tedy snažit
peníze sehnat z jiné dotace a projekt si dodělat sami.
* A protože nám začaly prázdniny, přejeme všem krásnou dovolenou a hezké počasí 

