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* Dětské středisko Všetatyoznamuje, že v pátek 1.2. neordinuje. Nutné ošetření poskytne
Dětské středisko v Kostelci nad Labem, mezi 8:00 – 10:00.
* Obec Hlavenec zve na pohádkové představení Byl jednou jeden král ochotnického
souboru Hlavnováček, tuto sobotu – 2.2., od 17:00, v hostinci U Jelena.
* Děti z naší mateřské a základní školy se chystají na Masopust. O masopustní úterý
12.2.se vydají na průvod obcemi Nedomice a Ovčáry. Oblečené v maskách a s drobnými
hudebními nástroji půjdou v Nedomicích ke křížku (u Hůlků), kde zazpívají písničku, a dále
se vydají do Ovčár ke křížku na návsi. Odměna kolemjdoucích, v podobě sladkosti nebo
trochy teplého čaje, bude jistě vítaná  A ten, kdo nebude moci průvod sledovat, přesto by
rád děti odměnil za možné obnovení této tradice v našich obcích, může přinést pár koblih na
obecní úřad, kde budou dětem rozdány. Předem děkujeme.
* V sobotu 16.2. se v zasedací síni Obecního úřadu uskuteční slavnostní Vítání občánků,
kteří se v Nedomicích narodili v roce 2012. Přivítáme malého Viléma Kroupu a Alexandra
Jančíka. S pásmem básniček vystoupí děti z mateřské a základní školy.
* V týdnu od 25.2. do 1.3. bude Obecní úřaduzavřen. Prosím pořiďte si známky na
popelnice před tímto datem, od března již všechny nádoby musí být označené známkou na
rok 2013.
* Z počátku jara bychom rádi uspořádali v naší obci svoz velkoobjemového odpadu. Přes
víkend bude přistaven kontejner u rybníka. Opět, přesný termín oznámíme včas, dle
aktuálního počasí a domluvy se svozovou společností.
* Dobrovolný svazek obcí Cecemínsko zve všechny na tradiční ples, který se letos bude
konat v Ovčárech, v pátek 15.3., v sále Na hřišti. Předprodej lístků bude na Obecním úřadě
v Nedomicích. Cena vstupenek 200,- Kč, zahrnuje vstupné, pestré občerstvení, autobus na
ples a zpět (letos asi nevyužijeme :) Vstupenky nebude možné zakoupit v místě konání plesu.
* Sbírka použitého ošacení, obuvy, nádobí, péřových výrobků, … pro Diakonii Broumov se
uskuteční v polovině května na Obecním úřadě. Přesný datum bude včas upřesněn.
* Sběr elektrospotřebučů dále probíhá v ZŠ a MŠ. Pro letošní rok se změnila pravidla,
velké spotřebiče (TV, ledničky, mrazáky, …) se odebírají jen ze školního inventáře, drobné
spotřebiče (vysavače, fény, vrtačky, … vše menší na baterky či do zásuvky) mohou dále
nosit všichni občané Nedomic a Ovčár. Prosím věnujte pozornost vracení velkých spotřebičů
při nákupu nových.

