Informace z Obecního úřadu
23.3.2015
* Drůbežárna Mírovka nabízí chovné kuřice ve stáří 17 týdnů, cena 140 Kč/ks, objednávky
na tel. č. 777 556 036, prodej u rybníka ve čtvrtek 26.3. ve 13:45.
* Dobrovolný svazek obcí Cecemínsko zve občany na ples, který se uskuteční v pátek 27.3.
od 20:00 v Kostelním Hlavně. K tanci a poslechu hraje skupina Karyna Band, v ceně
vstupného 200,- Kč je zahrnuta doprava autobusem a občerstvení na stolech. Lístky si
můžete objednat na našem obecním úřadě.
* Výstavba kanalizace – koncem tohoto týdne by se měla dostavba kanalizace přesouvat do
Nedomic. Začne se bočními ulicemi – u Batelů a Putnů (Oskořínek) a v Kozí ulici.
* Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 2.4. dojde ke slavnostnímu ukončení II. etapy
kanalizace. Svou účast přislíbil hejtman Středočeského kraje. V 11:00 dojde k přestřižení
pásky a poděkování všem, kdo se na výstavbě kanalizace v naší obci podíleli, před prodejnou
potravin. Veřejnost vítána.
* První Labská s.r.o. oznamuje zemědělcům, že smlouvy na odběr závlahové vody pro rok
2015 budou uzavírány ve čtvrtek 2.4. od 13:00 do 15:30 v kanceláři závlah v Ovčárech.
* Občanské sdružení Copánek zve na tradiční velikonoční procházku ke kapličce, v neděli
5.4. Na děti čeká stopovaná zakončená hledáním pokladu, ve kterém najdou něco na zub i
dospělí. V kapličce bude od 15:00 probíhat bohoslužba, bude tudíž otevřená a nahlédnutí
dovnitř možné. S sebou buřta s chlebem, sportovní oblečení a dobrou náladu. Sejdeme se ve
14:00 v Nedomicích u rybníka.
* Skupina ČEZ informuje, že v souvislosti s plánovanými opravami a údržbou dojde
k přerušní dodávky el. energie v celé obci, a to dne 14. a 22.4. od 8:00 do 15:00.
*Platba za kanalizaci – stočné. Vzhledem k novele zákona o vodovodech a kanalizacích bude
občanům, kteří jsou napojeni výhradně na veřejný vodovod, účtováno stočné podle skutečné
spotřeby vody, tedy podle stavu vodoměru. Za tímto účelem zaměstnanec firmy
Stavokomplet bude obcházet jednotlivé nemovitosti a podepisovat s vámi dodatky ke
smlouvě a zapisovat stavy vodoměru. Ti občané, kteří mají kanalizaci vybudovanou v první
etapě, budou osloveni k podání informací o napojení na veřejný vodovod (ne v brzké době).
Ti, kdo jsou napojeni na vodovod a také na vlastní studni, nebo jen vlastní studni, budou dále
účtováni paušální spotřebou 35 m³/osobu/rok.
* Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve své příznivce na jarní kolo Krajského přeboru
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