Informace z Obecního úřadu
11.5.2018
* Drůbež Novák HB – Mírovka – nabízí chovné kuřice ve stáří 6 týdnů za cenu 150,- Kč/ks
a rozkrmené krůty Big6 ve stáří 8 týdnů za cenu 275,- Kč/ks. U rybníka ve středu 16.5. ve
13:45, objednávky na 777 556 036.
* Copánek ve spolupráci s hasiči bude pořádat dětský den – v neděli 3.6. na hřišti
v Ovčárech. Prosíme hodné spoluobčany a podnikatele o poskytnutí příspěvků a
sponzorských darů, které budou sloužit na nákup hraček do tomboly, přípravu soutěží a
občerstvení zdarma pro děti. Příspěvky nám můžete osobně donést na obecní úřad nebo
zaslat na transparentní účet Copánku - 6772734001/5500, budeme vděční za každou částku.
Dále žádáme šikovné pekařky o napečení a darování dobrot do našeho stánku  Všem
mnohokrát děkujeme.
* Sběr elektrozařízení – od května do 30. října probíhá soutěž. Váha všech svezených
elektrospotřebičů se na konci soutěžního období sečte a přepočte počtem obyvatel dané obce.
Obec s nejvyšším poměrem sesbíraného vysloužilého elektrozařízení vyhrává hlavní cenu
20 000 Kč na jím pořádanou sportovní, kulturní či společenskou akci. Druhé místo získá
10 000 Kč a třetí 5 000 Kč. Prosíme sousedy o pečlivé vyklizení svých nemovitostí od
vysloužilých, ale kompletních, spotřebičů (na baterie nebo zásuvku) v této lhůtě. Bere se vše
kromě bojleru. Můžeme něco vyhrát a zároveň si uklidíme. Vzhledem k počtu obyvatel
máme šanci, peníze by dostala samozřejmě škola, kde sběr probíhá 
* Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo následující obecně závazné vyhlášky – o
místních poplatcích, stanovení společného školského obvodu, pravidla pro pohyb psů,
stanovení podmínek pro pořádání společenských akcí, o ochraně životního prostředí. Výše
zmíněné vyhlášky v obci existují již od roku 2000, bylo nutné změnit v textu odkazy na
novou legislativu, která se za ty léta změnila. O obsahu jednotlivých vyhlášek vás budeme
postupně informovat v těchto hlášeních. Výše poplatků se nezměnila, až na parkování
automobilů. Toto je předmětem stále četnějších stížností na bezpečnost chodců či ničení
chodníků s obrubníky.
* V minulém týdnu proběhlo výběrové řízení na kanalizaci – intenzifikaci ČOV. K naší
nelibosti cena za ČOV je oproti rozpočtu o 5 mil Kč vyšší. Přesnou cenu ani vítěze neuvedu,
protože výběrové řízení ještě není ukončené, schvalovat se bude na Cecemínsku v úterý 15.5.
* Opět se připomínám s agitací do komunálních voleb, které proběhnou na počátku října.
Žádáme sousedy, kteří se chtějí zapojit do řízení a správy obce, aby se nahlásili na OÚ.
Podmínkou je trvalý pobyt v obci, věk nad 18 let a zájem o život v Nedomicích. Přiznám, že
členství a práce v zastupitelstvu zabere pár hodin vašeho volného času měsíčně, ale bez
práce nejsou koláče … 
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry zve fanoušky na své zápasy:
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