Informace z Obecního úřadu
25.4.2016
* Oznamujeme občanům, že letos se nám o pořádek a čistotu v obci bude starat Ladislav
Smolka. Úřad práce nám poskytl dotaci jen na jednoho zaměstnance, a to do konce listopadu.
* Drůbežárna Novák Mírovka prodává 28.4.2016 ve 13:45 hod. u rybníka nosné kuřice,
barvy hnědé, černé, žíhané, susexové, stáří 19. týdnů, cena 160 Kč za kus.
* Čas pálení čarodějnic je opět tady – zveme malé i velké do areálu Mysliveckého sdružení,
v sobotu 30.4. od 18:00. Pro děti budou připraveny soutěže a občerstvení zdarma.
Strašidelná stezka kolem rybníka se letos konat nebude, vše bude probíhat jen na myslivně.
* Pokud plánujete v souvislosti s „Čarodějnicemi“ pálit i suché větve, trávu, atd.
doporučujeme celou akci dopředu oznámit HZS Středočeského kraje, nejlépe elektronicky
prostřednictvím internetu, na adrese www.hzssck.cz v záložce evidenci pálení. Při
ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní
a také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným
výjezdům k domnělým požárům a planým poplachům. Podrobné info k evidenci - na našich
stránkách.
* Zahradnictví Zámorský v Přívorech zahájilo 20. dubna prodej balkonových a
záhonových květin. Prodejní doba je PO - SO 8,30 - 12,00 a 13.00 - 18,00. NE – zavřeno.
* S potěšením oznamujeme, že náš projekt na výstavbu dětského hřiště u rybníka bude
podpořen z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Věříme, že stát bude již letos a že se tedy
konečně dočkáme 
* Obec Borek vyhlašuje pronájem Restaurace, budova je nově zateplená. Požadují
nájemné 4.000,- Kč/měsíc + energie, zahájení provozu od 16.5. Nabídky možno podávat do
7.5. 11:00.
* V pondělí 23.5.2016 se v 15:00 bude konat Veřejné projednání územního plánu (ÚP)
obce Ovčáry, v hostinci U Šulců. Dokumentace ÚP je již dnes přístupná k nahlédnutí na
obecním úřadě Ovčáry a stavebním odboru městského úřadu Neratovice a na webových
stránkách obce Ovčáry www.ovcary.cz. Nejpozději do 7 dnů ode dne Veřejného projednání
může každý (tj. opravdu kdokoli, nejen občan Ovčár) uplatnit své připomínky a dotčené
osoby námitky.
* Obec Nedomice vyhlásila konkurzní řízení na post ředitele/ky naší ZŠ a MŠ, které je do
této doby neobsazené. Přihlášky je možné podávat do 16.5., nástup od 1.7.2016.
* V pátek 22.4. skupinka občanů vyjela na prohlídku Valdštejnského paláce a přilehlých
zahrad. Prohlídka byla komentovaná s průvodcem, vnitřní prostory byly vskutku skvostné,
v zahradě jsme měli slunečné počasí. Na závěr výletu nás přijala paní senátorka Veronika

Vrecionová a k posezení nabídla občerstvení. Foto z výletu je ve Fotogalerii na našich
stránkách.

