Informace z Obecního úřadu
10.10.2018
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že MUDr. Školová neordinuje ve čtvrtek 11.10.
(úplně zavřeno) a v úterý 16.10. (sestra přítomna 7-11h).
* Spolek Copánek a Obec Nedomice Vás srdečně zve na Dýně 2018 s odhalením znaku
obce a sázením lípy Svobody. Akce proběhne v sobotu 13.10., začneme na návsi u Hůlků od
14:00 odhalením znaku a zasázením lípy za účasti spolků, děti z naší ZŠ a MŠ budou mít
malé vystoupení. Po přesunu na myslivnu proběhne tradiční soutěž Miss Sympatie. Dýně do
soutěže prosíme přineste od 10:00 do 12:00. Do 15:30 si budete moci dýně prohlížet a
hlasovat pro MISS. V 16:00 bude vyhlášení vítězů výstavy, předání diplomů a cen.
Grilované sele a sud piva /lima zdarma! Další občerstvení zajištěno. Opět prosíme hodné
pekařky o napečení dobrot do stánku, můžou být i dýňové  Předem děkujeme
* Středočeské vodárny oznamují přerušení dodávky pitné vody dne 24.10. od 8:00 do
14:30 (Dřísy, Konětopy, Nedomice, Ovčáry, Všetaty). V souvislosti s tím je v MŠ a ZŠ
Nedomice vyhlášeno ředitelské volno, rovněž Obecní úřad bude uzavřen.
* Připomínáme nájemcům obecních pozemků splatnost nájmu. Ceny zůstávají shodné jako
v předchozích letech.
* Děkujeme všem kdo přišli k volbám a vybrali členy do obecního zastupitelstva. Zároveň
musím poděkovat těm, kdo kandidovali. Věřte, je to čím dál tím více práce a starostí, téměř
bez finančního ohodnocení. Věřím, že i ti, co neuspěli, s námi zůstanou jako členové komisí
a zapojí se do obecního dění, v následujících letech nás tak budou moci vystřídat ;)
Ustanovující zasedání, kde se zvolí starosta, místostarosta, členové výborů a komisí se bude
konat po vyhlášení právoplatnosti voleb, tedy počítáme že nejdříve za 10 dní.
* ČEZ distribuce vyzývá spoluobčany k okleštění stromoví. Zásah provádějte průběžně
v období vegetačního klidu do 15.11., jinak pracovník pověřený ČEZ bude oprávněn
vstoupit na pozemek a provést klest. U vedení NN do 1kV (400/230 V) – min vzdálenost
větví 2m od holých vodičů, 1.5m od izolovaného nebo kabel. vedení, u vedení VN nad 1kV
do 35kV – min 7m vedení bez izolace, 2m vedení izolované. U vedení VVN nad 35kV do
110kV – vedení bez izolace min 12m.
* Připomínáme, že 30.10. končí soutěž ve sběru vyřazených elektrospotřebičů. Prosím
vyčistěte domácnosti a doneste vše rozbité a nefunkční, ovšem kompletní (nerozebrané).
Kromě bojlerů a kotlů. Případná výhra se musí věnovat na uspořádání akce v obci, tak to je
přeci výzva ;)
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry zve fanoušky na mistrovská utkání:
13.10 SO Sokol Čečelice - Sokol Ovčáry
20.10. SO Sokol Ovčáry - Čechie Kralupy n. V.
28.10. NE Sokol Dolany - Sokol Ovčáry
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