Informace z Obecního úřadu
11.4.2014
* MUDr. Hrdličková oznamuje změnu ordinačních hodin na příští týden:
Po 14.4. – zavřeno
Út, St, Pá – 8:00 – 12:00
Čt 17.4. – pouze sestřička
V naléhavých případech zástup v Chrástě.
* Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání poděkovalo paní Horské a jejím dcerám
Janě a Daně za dobrovolnou péči o zahrádku u Pomníku padlým v 1. světové válce, a panu
Pavlovi Leblovi za dobrovolnou údržbu okolí nejen svého domu a křížku na návsi u Hůlků.
* S potěšením oznamujeme, že naše žádost o dostavbu kanalizace v rámci Cecemínska
z programu životního prostředí byla schválena. Definitivní podmínky a částku dotace
budeme znát po provedení výběrového řízení na zhotovitele, teprve pak s námi Ministerstvo
životního prostředí uzavře finální smlouvu. Toto proběhne v rozmezí následujících 6-ti
měsíců. Stavbu bychom rádi zahájili ještě letos, ve druhé polovině roku.
* Sdružení Copánek zve přátele velikonočních procházek na vycházku letošní, a to
v sobotu 19.4.2014. Sraz u školy v Nedomicích ve 14:00, půjdeme procházkou opět ke
kapličce, cestou na děti bude čekat stopovaná, na závěr budeme hledat sladký poklad a
opékat buřty. Buřta s chlebem s sebou.
* Copánek vybral z nabídek na restaurátora křížku u Hůlků paní MgA. Terezu
Korbelovou, která již započala s opravami. Zároveň byly požádáni děti z naší ZŠ o
namalování jejich představ křížku se zahrádkou, obrázky budou vystaveny ve vývěsce u
krámu začátkem května.
* Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve spoupráci s obecním úřadem,
provádí šetření k dohledání vlastníků pozemků a nemovitostí, kteří nejsou dostatečně
určitě zapsaní v katastru nemovitostí (např. neúplná adresa, neprovedené dědické řízení,
atd.). Seznam těchto vlastníků je vyvěšen na úřední desce u krámu, na internetových
stránkách obce a na obecním úřadě. Prosím věnujte pozornost tomuto seznamu, pokud se
vlastník nepřihlásí do10-ti let (31.12.2023) pak nemovitost přejde do vlastnictví státu.
* Státní veterinární správa nařizuje provést předjarní, letní a podzimní preventivní ošetření
všem chovatelům včel, u jejichž včelstev byl zjištěn výsledek vyšetření zimní měli více než
tři samičky roztoče Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo.
* Jako každý rok uspořádáme i letos humanitární sbírku šatstva, a to od 26.5. – 6.6.
Podrobnosti o sbírce zveřejníme blíže před akcí.
* Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve své příznivce na jarní kolo Krajského přeboru
21. kolo SO

12.4. 16:30

Sokol Ovčár y - AFK Semice

22. kolo SO

19.4. 10:15

SK Čelákovice - Sokol Ovčár y

