Informace z Obecního úřadu
7.5.2014
* Sbor dobrovolných hasičů zve obyvatele našich obcí na Staročeské máje. V sobotu10.5.
se od 6:00 bude stavět máj, průvod vyjde ve 13:00 nejprve směrem na Nedomice a od 20:00
v sále na hřišti proběhne Májová zábava. K tanci a poslechu bude hrát skupina IMPULZ.
Tradiční chovatelská výstava drobného zvířectva na dvoře hostince U Šulců se pro
veřejnost otevře v sobotu ve 13:00 a ukončena bude v neděli ve 14:00. Těšíme se na hojnou
účast a příznivé počasí 
* I naše obec se, bohužel, stala terčem loupeživých událostí, prosím zabezpečujte si svůj
majetek a nebuďte lhostejní k neznámým osobám či automobilům, které uvidíte po obci.
V případě výskytu podezřelých osob nám to, prosím, oznamujte na obecní úřad, ihned to
můžeme vyhlásit, zavolat polici, a tak podobně. Firma Strážce domova nám nabídla
spolupráci – instalaci zabezpečovacího zařízení pro rodinné domy za zvýhodněné ceny. Více
info na www nebo letáku na úřední desce.
* Humanitární sbírka ošacení proběhne v Nedomicích od 26.5. do 6.6. Sbírat se bude opět
nepoškozené a čisté ošacení, lůžkoviny, použité nádobí, nepoškozená obuv a hračky, vše
zabalené a uzavřené, např. v pytlích. Sbírku umístíme na obecním úřadě, otevřeno bude
denně od 8:00 do 14:00. Diakonie Broumov bude velice vděčná každému za drobný
příspěvek na naftu.
* Občanské sdružení Copánek žádá hodné spoluobčany o příspěvek na dětský den, který
bude použit na nákup hraček do tomboly a pronájem skákacího hradu. Letošní dětský den
proběhne v pirátském duchu, zároveň hledáme kolegy a kolegyně k soutěžím. Za jakoukoli
částku budeme moc vděční, přinést nám ji můžete osobně na obecní úřad nebo zaslat na účet
č. 6772734001/5500, poskytnout můžeme doklad či darovací smlouvu. Mnohokrát děkujeme
* Rekonstrukce hlavní silnice – již probíhá projektování, kterého se jako obec účastníme.
Dle současných předpokladů rekostrukce proběhne po stavbě kanalizace, za cca 2 roky.
Nabádáme všechny spoluobčany, kteří uvažují o připojení na vodovod, či plánují jiné
výkopové práce v silnici, nechť je rychle zahájí. Po rekonstrukci bude po dobu několika let
zakázáno do vozovky zasahovat.
* Hromadná doprava v obci – účastníme se jednání o přepravě osob, dopravní výbor
Krajského úřadu doporučil Kraji, aby se připojil k Pražské integrované dopravě. Pro
Nedomice by to znamenalo zachování současných linek do Kostelce a Neratovic, s možností
zakoupení jednotného lístku do Prahy a možnými přestupy na jiné linky či vlak. Toto zatím
není schváleno.
* Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve své příznivce na jarní kolo Krajského přeboru
25. kolo SO 10.5. 17:00 Sokol Ovčáry

- Tatran Sedlčany

26. kolo NE 18.5. 17:00 Karbo Benátky

- Sokol Ovčáry

