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Informace z Mateřského centra Ovečka 
Ovečka funguje úspěšně již 3tím rokem v prostorách školní družiny. Scházíme se pravidelně 
každý čtvrtek od 8 - 11 hod. Nejčastěji nás navštěvují maminky s dětmi ve věku od 10 
měsíců do 4 let, ale zavítají k nám rády také babičky. Pro děti je připraven program ve formě 

zpívání, říkanek s ukazováním, děti učíme poznávat a 
napodobovat zvířátka. Taky s dětmi rádi tvoříme různé 
obrázky, vyrábíme zvířátka, malujeme na trička a velice 
rádi děti tvoří obrázky prstovými barvami. Během teplých 
měsíců uskutečňujeme různé výlety jako např. do zoo, na 
koníčky nebo do města a v zimním období s maminkami 
organizujeme akce kulig (sáňky za traktor) nebo karneval. 
Letos na podzim se již tradičně bude konat burza dětského 
podzimního a zimního oblečení v předsálí Kulturního 
domu ve Stříteži. Nově se od září v Ovečce schází 
pravidelně jednou za měsíc šikovné maminky a vyrábíme 

různé dekorace dle ročního období. Naše Ovečka má také webové stránky, takže všechny 
novinky, události a akce můžete sledovat na www.mcovecka.webnode.cz . 

Našim maminkám a hlavně jejich dětem tady ve Stříteži schází dětský koutek, nějaké 

houpačky, klouzačky a prolézačky veřejně přístupné všem dětem v obci. Touto cestou prosíme 

obec, aby pouvažovala nad tímto problémem a pokusila se pro své občany vybudovat nějaké 

dětské hřiště, nebo alespoň veřejnosti zpřístupnit dětské prolézačky v areálu Mateřské školky. 

                                                                                                   Za MC Ovečka      Petra Ciencialová 
Obecní úřad informuje: 

1) Upozorňujeme na povinnost hlásit na úřadě pohřeb a každý zásah na pohřebišti 

(ukládání uren apod). Zároveň prosíme pronajímatele hrobů, aby na hřbitově udržovali 

pořádek a třídiili odpad na místa k tomu určená a označená. Zvlášť biologický 

(kompostovatelný) odpad, zvlášť sklo ze svící. Pomozte nám na pohřebišti udržet 

pořádek. Děkujeme 

2) Dále upozorňujeme, že termín pro úhradu poplatku za odpad za 1. pol. 2012 již vypršel 

31.03.2012, žádáme ty, kteří poplatek ještě neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. 

- Poplatek ze psa 2012 byl splatný do 31.03.2012, kdo poplatek neuhradil, prosíme o 

úhradu. 

- Platba za odpady 2.pol.2012 je splatná do 30.09.2012 

3) Obecní úřad upozorňuje na povinnost náhlasit úmrtí psa. Lze takto učinit na 

elektronickém formuláři, který je uložen na obecních stránkách a vyplněný ho poslat 

mailem na adresu veronika.mikulova@obecstritez.cz, v sekci formuláře nebo osobně na 

OÚ vyplnit formulář. Termín na ohlášení je do 15 dnů. 

 

Radíme našim občanům: 

Každý z nás se může ocitnout v nepříznivé životní situaci a potřebuje si o své 

situaci s někým popovídat, získat radu a pomoc. Nejedná se pouze o seniory 

ale i občany v produktivním věku a děti. Pokud se ocitnete v nepříznivé 

situaci, Váš první krok by měl vést na náš obecní úřad. Naši pracovníci Vám 

poradí, dodají kontakty, zavolají a pomohou Vám situaci řešit. Důvěřujte 

nám a společně najdeme nejvhodnější řešení. 

http://www.mcovecka.webnode.cz/
mailto:veronika.mikulova@obecstritez.cz

