Informace z Obecního úřadu
5.12.2013
* Obecní úřad Ovčáry a SDH Ovčáry-Nedomice zvouvšechny děti a rodiče na Mikulášskou
nadílku, v sobotu 7.12.2013 od 14:00 v sále na hřišti. Čeká na vás kouzelnická show, slon
Bimbo, nadílka a disko.
* Copánek děkuje všem, kdo přispěli koupí vánočního cukroví, či přímo do pokladny, při
Rozsvícení vánočního stromečku. Do Fondu na Dětské hřiště přibylo 2.275,- Kč. Dále
děkujeme všem, kdo pomohli s prodejem a pečením. Naše pekařky jsou již stálice – Radka
Dlabačová a Martina Stránská, Martina Honalová, Lucka Horáčková, Slávka Němcová, Dita
Bušková, Blanka Dlabačová, Šárka Brodská a Jitka Štyksová.
* Společnost ČEZ oznamuje, že dne 10. 12. 2013 v čase od 8:00 do 15:00 bude přerušena
dodávka elektřiny do „Kozí“ ulice a to z důvodů prací na kabelovém vedení nn. V
dotčených lokalitách budou vyvěšeny info. cedule.
* S potěšením oznamujeme, že Rada Středočeského kraje schválila investiční záměr
Rekonstrukce silnice III/24420 v úseku obce Nedomice. Naše žádost byla předána na odbor
Veřejných zakázek, kde se bude vybírat projektant pro tuto akci. Máme další pádný důvod
pro to, abychom rychle dokončili kanalizaci. Jen dostat tu dotaci ….
* Další radostná zpráva přišla dnes – sdružení Copánek obdrží grant od společnosti Nadace
Via na opravu křížku na návsi (u Hůlků, Stránských, Loblů, …). Podmínkou akce je
zapojení spoluobčanů, takže rádi uvítáme vaši pomoc při obnově zahrádky a úpravě okolí, na
závěr uspořádáme pěknou veselici. Finanční spoluúčast zajistí obecní úřad.
* V tomto týdnu pokračovalo odstraňování nedodělků na střeše školy, abychom celou akci
mohli zdárně ukončit. Při rekonstrukci byl dodržen rozpočet, nevznikly žádné vícenáklady, a
navíc nám firma Starkon z rozpočtu rekonstrukce střechy opraví více než 60 metrů plotu za
školou. Pan Veselý vyboural starou zeď a podezdívky, firma již osadila sloupky.
* Dne 29.11. jsme podali žádost na Ministerstvo životního prostředí na odbahnění rybníka.
* Na veřejné schůzi byla vybrána nabídka p. arch. Poláčkové na vytvoření nového
územního plánu obce. Do něho budou zahrnuty všechny žádosti podané do 4.
změny.Přijímáme další podněty, které se mohou týkat vašich nemovitostí, ale i řešení
veřejných věcí (prostranství, zeleň, infrastruktura apod.).
* Do konce příštího týdne bude zhotovena oprava kabelového vedení veřejného osvětlení
jak k Macháčkům (na konci „Kozí ulice“) tak v ulici naproti škole. Provede ji firma
Elektrooáza. Děkujeme všem za strpění.

