Informace z Obecního úřadu
17.5.2012
* V sobotu 19.5. proběhne další ročník FICHTL CUPupořádaného SDH Dřísy. Od 8:30
začne v hospůdce Kóta 172 prezentace účastníků. V 9:45 před hospůdkou start spanilé jízdy
moto vozidel obcí Dřísy, další disciplíny v okolí hasičárny. Před startem možnost
občerstvení v hospůdce.
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že v pondělí 21.5.2012 se NEORDINUJE. Sestra
přítomna. Akutní případy ošetří v Chrástě.
* Veolia Transport, jako provozovatel autobusové linky č. 250084 Neratovice - Kostelec
nad Labem – Všetaty, žádá stanovisko obce k dočasnému zrušení této linky po dobu
letních prázdnin. Kdo tuto linku pravidelně využíváte krom jízdy do škol, dejte nám prosím
vědět bez zbytečného odkladu na Obecní úřad o tom, že požadujete její zachování i
v červenci a srpnu.
* Zastupitelstvo obce zve spoluobčany na Veřejé zasedání, které se uskuteční v pondělí
28.5.2012 od 19:30 v zasedací síni Obecního úřadu. Hlavním bodem programu bude volba
místostarosty, dále volba dalšího zástupce obce v DSO Cecemínsko, výběr firmy na
provedení výběrového řízení na zhotovitele zateplení budovy ZŠ, a další body dle programu.
* Dětský den 2012 se bude konat v neděli 3.6. od 13:30 na fotbalovém hřišti v Ovčárech.
Jeho organizaci zajišťuje občanské sdružení Copánek spolu s místním Sborem dobrovolných
hasičů. Letos vás dětským dnem budou provázet oblíbené postavičky Pata a Mata
Srdečně zveme všechny děti a jejich přátele. Již tradičně žádáme hodné pekařky o darování
dobrot do stánku, a další příznivce této akce pro děti o podporu finanční či věcnou, na nákup
hraček do tomboly a občerstvení pro děti. Své příspěvky můžete nosit na obecní úřad
v Nedomicích. Všem dárcům mnohokrát děkujeme.
* V nabídce jsou ještě volná místa na divadelní představení „Pozvání na večírek“ v Divadle
U Hasičů – v pondělí 4.6.2012 od 19:00, jedná se o komedii o životě. Hrají: Pavel
Trávníček, Světlana Nálepková, Ladislav Frej, Jana Švandová, Kateřina Janečková, Radim
Jíra. Vstupenky prosím objednávejte u paní ředitelky ZŠ a MŠ M. Gregorovičové. Cena
vstupenky 240,- Kč plus doprava. Čas odjezdu a cena za autobus bude upřesněna.
* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:
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