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* Obecní úřad Ovčáry,Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry - Nedomice a ZŠ a MŠ

Nedomicezve všechny děti, rodiče a ostatní občany na Slavnostní rozsvícení vánočního
stromečkuv sobotu 29.11.2014 od 16:30 hod. na náves u obecního úřadu v Ovčárech.
Kulturní program připravují děti ze ZŠ a MŠ Nedomice. Občerstvení zajištěno (svařáček,
grilované párky, klobásy, káva a grog).Čaj a cukrovinky zdarma. Vánoční atmosféru doladí
prodej vánočního cukroví Copánku, drobných vánočních předmětů paní Jozové ze Lhoty a
výrobky dětí ze školy a školky. Za utržené penízky si děti přilepší vánoční nadílku ve školce
a družině.

* Obecní úřad přijal výpověď z prostorů „obecní hospody“ od Václava Švarce. Po
vypořádání všech náležitostí spojených s výpovědí budou tyto prostory opět nabídnuty
k pronájmu.
* Připomínámenájemcůmobecníchpozemkůsplatnostnájmuzarok 2014.
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry – Nedomice a Obecní úřad Ovčáry zve všechny děti a
rodiče naMikulášskou nadílku v neděli 7.12. 2014 ve 14:30 hod. v sále na hřišti. Čeká Vás
Kouzelnická show manželů Šulcových + slon bimbo. Po skončení nadílky disko zábava!
Můžete si přinést dárky pro své děti (označené jménem), které se budou při nadílce rozdávat.
* Podařilo se nám prodloužit smlouvu s Úřadem práce na zaměstnání pana Tomáše
Veselého do konce letošního roku. Jsme potěšeni kladnými ohlasy na jeho práci.
* Dotace na kompostéry– tato akce dobrovolného svazku obcí Cecemínsko dále pokračuje,
kompostéry pro domácnosti by měly být dodané ještě do konce letošního roku. Nedomice
mají objednáno 40 ks kompostérů o objemu 900 litrů. Rezervaci máme od občanů na 35 ks,
ještě 5 ks je volných – možno objednat. Seznam rezervací je na obecním úřadě.
* Výstavba II. etapy kanalizace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
končí, do konce týdne by měla být osazena všechna čerpadla a stavba ukončena. Občané se
již připojují na hlavní řad. S připojením prosím neotálejte, čerpadlo by nemělo být za mrazu
v prázdné jímce, nebo jen v čisté vodě. Kolaudace proběhne 4.12.2014.
* Výstavba kanalizace v rámci Cecemínska–dle harmonogramu firmy Stavokomplet by
výstavba měla začít s pracemi tento týden ve Dřísech. Do března bude možné pracovat jen na
vedlejších komunikacích, ne na státní. Tudíž v Nedomicích předpokládáme začátek na jaře,
až bude povoleno zasahovat do státní komunikace. O to kratší dobu budou otevřené výkopy.
O průběhu výstavby budeme průběžně informovat.
* Našla se dětská čepička, asi pro miminko, růžová se zelenými proužky a rybičkou. Je
uložená na Obecním úřadě.
* Sběr elektroodpadu ve škole – kdo máte doma nefunkční elektrospotřebiče, a to převážně
drobné, jako fény, vrtačky, lampičky, rádia, tiskárny … prosíme o jejich odevzdání. Pokud
nenaplníme plnou paletu těmito spotřebiči, nebudou nám odvezeny k bezplatné likvidaci
velké spotřebiče, které nám vozíte. Moc děkujeme za spolupráci.

