Informace z Obecního úřadu
2.7.2014
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry – Nedomice si vás dovoluje pozvat na
oslavu 125. výročí založení sboru. V sobotu 5. července od 12:00 v myslivně
v Nedomicích. Po celé odpoledne bude probíhat výstava hasičské techniky, od
13:00 ukázka vyprošťování při dopravní nehodě, oblíbená hasičská soutěž
„Kačák“ následovaná pěnou pro děti. Na místě bude zajištěno občerstvení a
reprodukovaná hudba.
* Zveme všechny účastníky stavby této etapy kanalizace na společnou schůzi
v pondělí 7.7.2014 od 19:00 na obecní úřad. Podáme informace o plánovaném
průběhu stavby, která proběhne především přes prázdniny. Dále je nutné stvrdit
souhlas se vstupem na soukromé pozemky pro zhotovitele, vysvětlit co je
potřebné si pro připojení na kanalizaci připravit, zodpovědět vaše dotazy, které
mohou zajímat i ostatní. Účast je nutná pro obyvatele domů od Kurzweillů
směrem na Všetaty, až po čp 113 – p. Kočová, pak se půjde pod silnicí k čp 54 –
Löblovi, 40 – Stránských, 64 – Macháčkovi až ke Stránským v čp 107.
* V minulém týdnu proběhla schůzka s vedením Obvodního oddělení Policie
ČR v Kostelci nad Labem. Policie přislíbila zvýšení ostrahy naší obce
především v nočních hodinách. Upozorňují na zvýšení počtu krádeží na plážích
a parkovištích kolem jezer a jejich blízkém okolí.
* Ve čtvrtek 26.6. se v Neratovicích uskutečnila schůzka starostů obcí
zapojených do Meziobecní spolupráce v našem obvodu. Z této schůzky
vyplynula dohoda na vypracování podrobných analýz a strategií k řešení
problémů v následujících 4 oblastech, na kterých se bude pracovat po 12 měsíců
– školství (kapacity v MŠ a ZŠ, rozšíření dostupnosti uměleckých škol, jesle,
…), odpadové hospodářství (ceny, skládkování, systém sběru), sociální služby
(domy, kapacity, terénní služby, …) a jako poslední téma jsme zvolili právě
bezpečnost (ochranu osob a majetku, dopravní, krizové situace, povodně, …)
* Naše obec byla zařazena do akce společnosti Tondach (výrobce pravé pálené
krytiny) „První střecha v obci“. Kdo z vážných zájemců se jako první
z Nedomic zaregistruje na www.tondach.cz/1.strecha a objedná si tašky v max.
množství 200m², obdrží od společnosti slevu ve výši 45%.
* Obec Sudovo Hlavno a Český svaz zahrádkářů Sudovo Hlavno pořádají v
neděli 20. července od 15 do 17 hodin na sále hostince U Sedláčků květinovou
výstavu a kuchařskou soutěž na téma: Roláda stokrát jinak (slaná, sladká,
s masem, zeleninou, ovocem …).

