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* K Velikonočním svátkům jsme pro vás připravili fotorámeček ve tvaru vajíčka  Je 

umístěný v parku u pomníku, aby se vám při focení do vajíčka vešla i zvonička. Můžete tak 

poslat všem známým a příbuzným rodinnou fotku s pozdravem z Nedomic  Za výrobu moc 

děkujeme panu Ječnému, který vajíčko nejen vyrobil, ale i namaloval a postavil. Chraňte ho 

prosím před vandaly.  

 

* Když zmiňuji šikovné ruce sousedů, musím také veřejně poděkovat panu Kubánkovi (Pepa), 

který nám vyrobil nové zábradlí k rybníku. Jeho práce je i kovový rám okolo kontejnerů na 

odpad u rybníka, do kterého pan Ječný připravuje novou dřevěnou výplň, abychom to tu měli 

hezké. 

 

* Letos se opět dočkáme řehtání! Pánem je Honzík Horák, a svolává řehtáče na čtvrtek 14.4. 

ve 12:00 ke křížku. Už se na vás těšíme  
 

* Zveme všechny sousedy a známé na Velikonoční procházku – v neděli 17.4. Sraz ve 14:00 

u rybníka. Nejprve pořídíme společnou fotku u vajíčka, a pak se vydáme na stráň – podle 

počasí a terénu vás buď zavedeme na louku s hořečky (ke Zvonečkovům a doleva až k cestě 

na Čečelice) nebo ke kapličce. Cesta je polní, travnatá i kamenitá, vhodnější pro „terénní“ 

kočárky než golfky. Na konci trasy budeme hledat poklad – děti sladkosti, a my dospělí vlastně 

také…  Buřta a pití s sebou, budeme si opékat. 

  

* Kolárna u školy byla přesunuta na konec parkoviště – ke plotu se Zalabákovými. U vrat 

zůstanou jen kontejnery – na plast, papír a sklo. Budou postupně přidány další. 

 

* Rekonstrukce ulice na Oskořínku je dokončena, kromě nového veřejného osvětlení, tam jsou 

delší dodací lhůty. Zajděte se procházkou podívat. 

 

* Polabské toulky přírodou – sousední skupina ze Staré Boleslavi pořádá cyklus 

přírodovědných procházek s odborným výkladem v našem okolí. V úterý 19.4. od 16:00 sraz 

u Staroboleslavského dvora (koně mezi Borkem a Starou Boleslaví), půjdeme se podívat na 

žabí obyvatele v této lokalitě. 

 

* Oznámení o přerušení dodávky el. energie  - ČEZ Distribuce informuje o plánovaném 

přerušení dodávky v lokalitě od čp. 29 – Jeřábkovi a 47 Jakubcovi až na konec obce směrem 

na Všetaty (také Oskořínek) a to dne 26.4. od 7:30 do 11:00. 

 

* Na co se můžeme ještě těšit: 

30.4.  Čarodějnice na myslivně 

7.-8.5. Máje – s průvodem a chovatelskou výstavou 

13.5.-.15.5. Dogtrekking – Po stopách Rudolfa II, autokemp Kačer 

28.5.   Dětský den 

11.6.  Myslivecký den 

25.6.  Kino na myslivně (film teprve vybereme) 


