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* Spolek Copánek srdečně zve všechny sousedy, a zejména děti, na tradiční velikonoční
procházku. Uskuteční se v neděli 1. dubna. Sraz je ve 14:30 u rybníka v Nedomicích.
Budeme hrát stopovanou ke kapličce, kde se sejdeme s dětmi a sousedy ze Dřís. Podíváme se
na jejich vystoupení, také do kapličky, a na závěr budeme hledat poklad a opečeme si buřty.
Jídlo, pití, dobrou náladu – a letos i hodně teplé oblečení – s sebou.
* Státní pozemkový úřad informuje, že v souvislosti s pozemkovými úpravami je již možné
žádat o bezplatné rozdělení spoluvlastnictví. Písemnou žádost je nutné doručit na pobočku
Státního pozemkového úřadu na Mělníku, Bezručova 109, 276 01. Ohledně detailů žádosti
nejlépe předem kontaktovat paní Hanu Vogelovou, na tel. 725950122 nebo
h.vogelova@spucr.cz
* První Labská s.r.o. bude uzavírat smlouvy na odběr závlahové vody pro rok 2018 ve čvrtek
12.4. od 13:00 – 15:30, na středisku závlah v Ovčárech, čp 159.
* Pan Tomáš Fischer a Klára Zalabáková informují sousedy, že od pondělí 16.4. od 8:00 do
úterý 17.4., cca 18:00, bude uzavřena ulice „na Ohradu“ z důvodu výkopu pro vybudování
přípojky na vodu a kanalizaci pro jejich stavbu na konci ulice (naproti Nezbedovým).
* Drůbež Novák HB- drůbežárna Mírovka, prodává 6.4.2018 ve 13:45 hod. u rybníku,
nosné kuřice, stáří 17 týdnů, cena 163 Kč za kus.
* Dotace v obci – neustále sledujeme dotace, které by se daly využít pro obec nebo naše
občany. Nedaří se nám často žádat o ně, zejména protože např.: V poslední době jsem se
zamýšlela nad možností pořídit na střechu školy fotovoltaické panely, které by zásobovaly
školu el. energií, napájely tepelné čerpadlo a v létě, kdy je sluníčka nejvíce a škola neběží, by
se dala nabíjet elektro čtyřkolka nebo tříkolka, kterou bychom si také na dotaci pořídili namísto
naší dosluhující terky. Firma spočítala náklady (cca více než 1 mil Kč) a roční úspory na el.
energii cca 20 tisíc Kč, dotace 40%, návratnost 30 let. Tato dotace se nám tedy nevyplatí. Dále
je vypsána dotace na obnovu lesních stezek pro turisty, a protože nabízí úhradu až 100%
nákladů, uvažovala jsem o obnově cest na stráni. Pozemky mají v katastru nemovitostí
zapsány bohužel jiné údaje, než dotace požaduje, tudíž žádat také nemůžeme. Po prostudování
stovek stránek podmínek dotace tak opět zklamání …
Čekáme na výsledek žádosti o dotaci na demolici Pastoušky a opravy silnice v ulici „na
Ohradu“. Žádosti byly podané v lednu. Podávat budeme žádost o výsadbu stromů podél cesty
na stráň nad Fabiánovými, na kterou máme zpracovaný projekt.
* Na podzim proběhnou komunální volby. Hledáme sousedy se zájmem o dění v obci a
úmyslem pomoci. Potřebujeme pomocníky s čímkoli, ať již se zájmem o likvidací odpadků,
rybník, stráň, silnice, veřejné osvětlení, školu, či webové stránky obce … přijetí občasného
úkolu nebo jen šikovný nápad je pro nás velkou pomocí. Nestyďte se nám přihlásit 
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