Informace z Obecního úřadu
5.6.2014
* Zahradnictví Zámorský v Přívorech oznamuje, že od středy 4.6. zahájilo výprodej všech
druhů balkonových a záhonových květin za cenu 10,- Kč a 5,- Kč. Prodejní doba je PO - SO
8,30 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hodin. Doba výprodeje bude minimálně 10 dní.
* Copánekděkuje všem obyvatelům a podnikatelům, kteří opět podpořili letošní dětský den,
a dále i pekařkám, které napekly dobroty do stánečku. Výdělek z prodeje byl použit na
organizaci dětského dne a drobný přebytek bude uschován pro příští rok.
* Myslivecké sdružení Dřísy-Ovčáry zve na Myslivecký den, který se koná 7.6.2014 od
15:00 v myslivně. Čeká Vás hudba, myslivecké speciality, nápoje a tombola.
* Úřad územního plánování Městského úřadu v Neratovicích připravil zadáníúzemního
plánu pro obec Nedomice. Tento dokument je k dispozici občanům a dalším orgánům
k připomínkám, je zobrazen na internetových stránkách obce, vytištěný je k dispozici na
obecním úřadě. Každý může uplatnit písemné připomínky do 30.6.2014.
* Humanitární sbírka ošacení probíhá v Nedomicích od 26.5. do 6.6. Sbírá se opět
nepoškozené a čisté ošacení, lůžkoviny, použité nádobí, nepoškozená obuv a hračky, vše
zabalené a uzavřené, např. v pytlích. Sbírkaje umístěna na obecním úřadě, otevřeno je denně
od 8:00 do 14:00. Diakonie Broumov bude velice vděčná každému za drobný příspěvek na
naftu.
* Svazek obcí Cecemínsko zve své občany k účasti na závodech malých dračích lodí- děti,
hasiče, ženy, muže, prostě všechny, kdo má chuť zkusit něco nového.Závod se uskuteční
21.6.2014 na jezeře Konětopy, prezence od 9:00, začátek závodů od 10:00. Registrace
posádek do 15.6. 2014 na příslušném obecním úřadu. Jak sestavit tým: tým se skládá
z 11 závodníků - 10 lidí pádluje a jeden udává tempo údery do bubnu.
* Skládka bioodpadu – na pozemek za Vondráškovými (v Kozí ulici) jsme začali svážet
shrabané listí ze stromů, posekanou trávu a větve. Pro snadné a správné složení bioodpadu
jsme na pozemku pro vás umístili ceduli. Tráva nesmí být promíchána s větvemi, každé se
dále zpracovává jiným způsobem a na jiných zařízeních.
* Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve své příznivce na jarní kolo Krajského přeboru
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