Informace z Obecního úřadu
9.5.2016
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry-Nedomice zve spoluobčany na Staročeské máje, tuto
sobotu 14.5. V 6:00 se bude stavět máj, ve 13:00 vyrazí průvod obcemi a od 20:00 se uskuteční
taneční zábava, vstupné 100,- Kč.
* Děti ze ZŠ a MŠ si připravily vystoupení ke Dni matek. Maminkám ho představí ve čtvrtek
12. května od 17:00 ve školní tělocvičně. Velmi doporučujeme vystoupení navštívit,
prohlédnout si školu i školku, prostory jsou neustále moc hezky vyzdobené, světlé a příjemné.
Kdo se nedostane osobně, zkuste webové stránky školy (v menu obecních stránek), je tam
spousta fotek a informací, stojí za to se podívat.
* Firma Svoboda Lučice bude prodávat v sobotu 21. května v 13.40 hodin u rybníka nosné
kuřice ve stáří 15 - 22 týdnů, cena 130 - 165,- Kč/ kus, barva červená a černá a rozkrmené
krůty, stáří 8 týdnů, cena 265,- Kč/ 1 kus. Krůty lépe objednat! Tel. 569 489 358
* Copánek prosí hodné spoluobčany o poskytnutí příspěvků a sponzorských darů na dětský
den, který se pro naše děti uskuteční v sobotu 11.6. na hřišti v Ovčárech. Letošní den bude
v duchu „Policejní akademie“ (podrobností budeme ještě chvíli tajit jako překvapení  Vaše
příspěvky budou sloužit na nákup hraček do tomboly a občerstvení zdarma pro děti. Pokud
financování akce skončí s přebytkem, bude tento věnován na konto dětského hřiště, které snad
již koncem prázdnin otevřeme u rybníka. Příspěvky nám můžete osobně donést na obecní úřad
nebo zaslat na transparentní účet Copánku - 6772734001/5500. Všem mnohokrát děkujeme.
* Tišické Klubko zve děti i z naší obce na dětský den. Odpoledne plné her a zábavy
s podtitulem „na suchu i ve vodě, budem všichni v pohodě“ se uskuteční v sobotu 21.5. na
hřišti v Chrástě. Pro děti bude připraven skákací hrad, hravé dílny, vyhlídkový vláček, trasa
s úkoly a odměny …
* S potěšením oznamujeme, že se nám podařilo získat do zápůjčky další kontejnery na plasty
a papír k posílení třídění, jsou zdarma, bez měsíčního pronájmu. Nebudeme již přidávat další
k rybníku, ale budou rozmístěny po obci. Nyní jsou kontejnery na plast a papír u Wágnerů,
v ulici na Ohradu naproti Zalabákovým, u školní kolárny, přidají se na náves k Ječným. Pokud
se odpad již nevejde v místě, kam jste se vydali, moc prosíme objeďte místa ostatní, nejsou
daleko od sebe. Vysypané odpadky na zem z barevných tašek nám lítají do rybníka nebo
cestují po vsi. Také není možné vyvážet poloprázdné kontejnery … za spolupráci děkujeme.
* V souvislosti se separovaným odpadem prosíme sousedy, aby věnovali více pozornosti
třídění. V kontejnerech nám přibývá odpad, který do nich nepatří. Např. víčka na skleněných
lahvích, na zavařovacích sklenicích, nejednou i kompoty a kyselé okurky. V kovech pekáč i
s trusem a zbytky zrní, objemné plachty z pole a zahradní nábytek … Jsme rádi za to, že třídíte,
ale i třídění se ještě musíme učit. Touto nedbalostí zvyšujeme nároky na ruční dotřiďování,
musí posilovat počty zaměstnanců u linky. Touto cestou bychom nedosáhli na snížení nákladů.
Velké kusy patří do velkoobjemového odpadu, není problém se přijít domluvit na obecní úřad
a rádi pomůžeme.
* Připomínáme, že v pondělí 23.5.2016 se v 15:00 bude konat Veřejné projednání územního
plánu (ÚP) obce Ovčáry, v hostinci U Šulců.

