Informace z Obecního úřadu
26.9.2019

* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že v pátek 27.9. nebude lékař, sestra od 13:00 –
15:00. V měsíci říjnu bude platit stejný provoz, jako v září:
Po, St:
7 – 11:00 pan doktor
Út, Čt:
pouze sestra
Pá:
13 – 16:00 pan doktor
* Myslivecké sdružení Dřísy – Ovčáry a Klub chovatelů českých fousků pořádají Klubovou
výstavu českých fousků s udělováním titulů, v sobotu 28.9., na myslivně. Program začíná
přejímkou psů od 7:30 – 9:00, zahájení výstavy je v 9:00, posuzování v kruzích a soutěže od
9:15 – 15:00. Tato akce bude rozhodně stát za návštěvu nejen fanoušky myslivecké kynologie.
* Z důvodu zájmu některých spoluobčanů o centrální kotelnu v obci jsme požádali pana
Picku ze společnosti Kwadral, aby obešel všechny nemovitosti v obci a zjistil váš zájem o
možné napojení na obecní kotelnu. Zatím jsme se této otázce nevěnovali od okamžiku, kdy
zastupitelstvo tuto myšlenku zamítlo. V případě vašeho velkého zájmu bychom obnovili
prověřování možnosti vybudování centrálního vytápění, již tak, abychom nezasahovali do
nově budovaných komunikací, chodníků, atd. Legislativa se nám mění, zákaz kotlů na pevná
paliva se blíží, další ekologická omezení se chystají, možná by toto bylo řešení pro mnohé
z nás. Pan Picka bude obcházet Nedomice již tento víkend a v podvečerních hodinách v týdnu,
bude s každým z vás vyplňovat dotazník. Prosím vás o laskavou součinnost.
* Společnost ČEZ žádá občany o odstranění větví ze stromů a keřů v blízkosti vedení NN.
Zásah prosím proveďte v době vegetačního klidu, v období od 31.10. do 15.11. U holých
vodičů NN dodržte nejkratší vzdálenost 2m, u izolovaných vodičů nebo kabelů 1,5m. U holých
vodičů VN zakraťte na 3,5m, izolované vedení VN na 2,5m a kabelové vedení na 1,5m.
* V obci Dřísy, se 21.9. ztratila roční černá kříženka knírače a retrievera! Kdybyste měli nějaké
informace, volejte prosím na 776092091, případně napište na email blanka20@centrum.cz
Betyna je černá fenka křížence knírače a labradorského retrievera. Obojek ani čip nemá a váží
cca 12 kg. Je hodná, nekouše, majitelka nabízí odměnu 
* FC Sokol Ovčáry srdečně zve na svá utkání, přijďte fandit!
28.9. 16:00
Sokol Ovčáry - FC Lobkovice
6.10. 16:00
EMĚ Mělník - Sokol Ovčáry
12.10. 15:30
Sokol Ovčáry - Sokol Jeviněves
20.10. 15:30
TJ Kly - Sokol Ovčáry
26.10. 14:30
Sokol Ovčáry - TJ Řepín

