Informace z Obecního úřadu
31.8.2015
* Základní škola a mateřská škola Všetaty oznamuje, že zahájení školního roku 2015/2016
proběhne v úterý 1. září v 8:00 hodin na náměstí před vchodem na 1. stupeň.
* Zastupitelé obce Nedomice a Ovčáry srdečně zvou seniory z našich obcí na 1. ročník
společného setkání na myslivně v Nedomicích. Setkání se uskuteční tuto sobotu 5.9. od 14:00,
pozváni jsou senioři, kteří dosáhli 65 a více let věku. V rodinách, kde druhý z manželů ještě
nedosáhl 65 let, jsou samozřejmě zváni oba manželé. Na setkání vám k tanci a poslechu bude
hrát na harmoniku pan Dědina, příslušník Policie ČR vám při krátkém vystoupení sdělí, jak se
můžete bránit různým nabídkám podomních prodejců, apod. Občerstvení zajistí obecní úřady,
vstupné je zdarma.
* Průběh kanalizace – dokončuje se budování domovních jímek a osazování čerpadly.
Prosíme o urgentní dodání revizí elektrické přípojky na obecní úřad! Po dokončení prací,
včetně vyspravení otvorů v asfaltových komunikacích, proběhne kolaudace stavby (říjen) a
poté budete vyzváni k přepojení odpadů z domu do nové jímky s čerpadlem (vyčkejte
oznámení, prosím). Prosíme připravte se, abyste se stihli napojit na kanalizaci, než bude
mrznout.
* Dovoluji si touto cestou poděkovat panu Miloslavu Marečkovi a jeho zaměstnancům za
předělání stříšky nad mapou Mělnicka u rybníka. Pan Mareček to učinil bez nároku za odměnu.
* V sobotu 5.9. se v Kropáčově Vrutici koná již 7. ročník Výstavy historických traktorů a
zemědělských strojů. V areálu firmy N&N Košátky se na vás budou těšit od 9:00 do 17:00,
pro cestující vlakem bude na zastávce ČD Kropáčova Vrutice v 10:56 a 12:56 připraven
historický autobus pro přepravu cestujících do místa konání.
* S potěšením oznamujeme sdělení Fondu životního prostředí, které informuje o souhlasu
s přidělením dotace na regeneraci zeleně v obci. Z tohoto úspěchu máme radost především
proto, že se jedná o poslední dotaci z EU na zeleň v intravilánu pro obce do 500 obyvatel.
Ošetříme stromy v zahrádce MŠ a parku u rybníka, nemocné či nevhodně rostoucí pokácíme
a vysázíme nové. Minulý týden proběhlo výběrové řízení na zhotovitele těchto prací, obdrželi
jsme 12 nabídek z celé ČR. Výběr nejvýhodnější nabídky bude schvalovat tento týden
zastupitelstvo (datum ještě oznámíme). Tímto velice děkuji panu Ondřeji Ječnému za pomoc
s přípravou výběrového řízení.
* Základní škola Nedomice ve školním roce 2015/2016 nabízí zájmové kroužky pro
veřejnost. Každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod se bude konat dvouměsíční intenzivní
kurz anglického jazyka. Celkem 8 lekcí v měsíci, cena za 1 hod = 175,- Kč, za celý kurz 2.800,Lektorkou je Mgr. Petra Štrojsová, paní učitelka 3. a 4. ročníku v naší škole.
Dalším kurzem je Internet a základy práce s PC. Bude se konat každé pondělí, od 16:30 do
17:30. Cena 1 lekce je 100,- Kč, lektorkou bude paní Lenka Bártová, paní vychovatelka.
Zájemci o výše uvedené kurzy se mohou přihlásit přímo ve škole.

