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* Svazek obcí Cecemínsko pořádá 7. ročník „Závodů malých dračích lodí“ – v sobotu 15.6.
od 10:00 (prezence 9:00-9:30) na jezeře Konětopy. Registrace posádek probíhá na našem OÚ
do 12.6. Nahlašuje se název posádky a kategorie – děti, ženy, muži, mix. Posádku tvoří 10
pádlujících a 1 bubeník.
* Motorkářský spolek Ovčárští barbaři pořádá na myslivně každoroční „Motowejkend“.
Zve spoluobčany na prohlídku silných strojů, posezení a občerstvení se soutěžemi, odpočinek
u hudby. Motorkáři se do myslivny začnou sjíždět v pátek 14.6., v sobotu od 13:00 se
předvedou na vyjížďce po okolí a již od 14:00 vystoupí živé kapely, proložené soutěžemi.
Těšit se můžete na TAM rock Praha, Exitus, Ty Krávo! a oblíbený Theron. Přijďte pobejt!
* Zveme naše seniory na každoroční setkání, které se letos uskuteční v sobotu 22.6. od 15:00
na hřišti v Ovčárech. Setkání bude opět spojené se sousedy z Ovčár. Hrát nám k dobré zábavě
bude pan Dědina, děti ze školy a školky se nám postarají o kulturní vložku. Těšíme se na vás
a prosíme, abyste nám potvrdili účast kvůli objednání občerstvení. Zveme trvale bydlící nad
60 let včetně, tedy narozené před 31.12.1959.
* Letošní dotace – žádali jsme na opravu fasády ZŠ, opravu silnic (Kozí, Oskořínek), přidání
prvků na dětské hřiště u rybníka a výstavbu chodníku v zatáčce (od Horských po Jakubcovi).
Zatím máme jen informaci, že žádost o chodník prošla prvním kolem posuzování, ještě budou
následovat další 2, možná koncem roku se dozvíme výsledek. Do té doby musíme držet palce.
* Zastupitelstvo projednalo na veřejném zasedání opětovně stížnosti na parkování, nárust
dopravy a rychlost. Na dopravním inspektorátu jsme požádali o omezení tonáže tranzitní
dopravy. Ohledně parkování vyzýváme občany, aby parkovali pouze na vlastním pozemku a
na místech k tomu určených. Ne na chodníku, veřejné zeleni (příkopy, přícestky, travnaté
plochy) nebo tam, kde to nedovoluje šíře silnice či dopravní značka. Parkování je řešeno
zákony a obecní vyhláškou, porušování bude řešeno policií a přestupkovým řízením. Kdo má
vážný problém s umístěním aut na vlastním dvoře, prosím nahlašte se na obecním úřadě a
budeme řešit možnost parkování společně.
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry zve fanoušky na mistrovská utkání:
SO
NE

8.6. 17:00
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Ovčáry - Řepín
EMĚ Mělník - Ovčáry

