Informace z Obecního úřadu
17.6.2014
* Sdružení místních motorkářůpořádáopět po roce setkání, které bude probíhat v areálu
myslivny v Nedomicích, od pátku 20.6. do neděle 22.6. Očekávat lze zvýšený počet motorek
a hladinu hluku v obci po dobu víkendu. Sraz je přístupný veřejnosti, zajištěno bude
občerstvení, hudba, silné a rychlé stroje.
* 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.
*V souvislosti s dokončením restaurování křížku na návsi, Copánek připravuje akci pro
všechny občany s názvem „Ukládání pokladu pro příští generace“, na kterou vás tímto
srdečně zve. Sejdeme se v sobotu 28.6. v 15:00 u křížku a každý může přinést fotografie své
rodiny, domu a jeho okolí, jeho oblíbené noviny, etiketu z lahve od piva či vína, jídelní lístek
z restaurace, a tak podobně. Předměty vložíme do truhlice, a místo jejího zakopání u křížku ji
raději uložíme na půdu školy. Za 20 let se může udělat akce „Vykopání pokladu“ a předměty
si s odstupem času prohlédneme. Připraveno bude občerstvení a posezení přímo na návsi.
* Zástupci obcí Nedomice a Ovčáry se v pátek, 27.6., půjdou rozloučit s paní ředitelkou
naší základní a mateřské školy, paní Mgr. Marií Gregorovičovou, která 1.8.2014 nastupuje
do penze. Kdo máte zájem se s paní ředitelkou také přijít rozloučit a poděkovat jí např. za
vaše školní léta, můžete se k nám připojit v 9:30. Kdo se nemůže zúčastnit osobně, může
paní ředitelce vhodit lístek do schránky na škole.
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková oznamuje, že odpadá odpolední ordinace
v úterý, 24.6.2014.
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry – Nedomice si vás dovoluje pozvat na oslavu 125.
výročí založení sboru. V sobotu 5. července od 12:00 v myslivně v Nedomicích. Po celé
odpoledne bude probíhat výstava hasičské techniky, od 13:00 ukázka vyprošťování při
dopravní nehodě, oblíbená hasičská soutěž „Kačák“ následovaná pěnou pro děti. Na místě
bude zajištěno občerstvení a reprodukovaná hudba.
* Ve středu 25.6. dojde k předání staveníště (místa trasy kanalizace) firmě Zepris, která
bude budovat II. etapu kanalizace.
Výkopové práce začnou v týdnu od 30.6.
Prosím dbejte zvýšené pozornosti na silnicích i zabezpečení majetku. Po obci se bude
pohybovat větší počet dělníků.

