Informace z Obecního úřadu
11.5.2015
* Drůbežárna Mírovka Novák prodává 14.5. 2015ve 13:45 u rybníka nosné kuřice před
snůškou, stáří 14 a 21 týdnů, cena 135 a 170 Kč/ks, barva hnědá a černá. Dále nabídne
rozkrmené krůty- stáří 7 týdnů, cena 260 kč/ks. Drůbež je vakcinovaná a pod stálou
veterinární kontrolou.Objednávky na 777 556 036.
* MUDr. Potužáková oznamuje, že v pátek 15.5. neordinuje. Nutné ošetření 8-10h Kostelec.
* Děti z naší Základní a Mateřské školy zvou všechny maminky, ale i tatínky a další
příbuzné a kamarády na besídku, kterou si pro vás připravily ke Dni matek. Besídka
proběhne ve středu 20.5.2015 od 16:00 v tělocvičně školy. Moc se na vás těší děti i paní
učitelky.
* Občanské sdružení Copánek žádá hodné spoluobčany o příspěvek na dětský den, který
bude použit na nákup hraček do tomboly. 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. Letošním dětským dnem vás budou provázet
Broučkové, po jezeře děti proveze Brouk Potápník v motorovém člunu. Zároveň hledáme
kolegy a kolegyně (broučky, berušky, Ferdy Mravence, …) k soutěžím. Mnohokrát
děkujeme.
* Pořádáme Humanitární sbírku ošacení , a to v termínu od 25.5. do 5.6. Sbírat se bude
opět nepoškozené a čisté ošacení, lůžkoviny, použité nádobí, nepoškozená obuv a hračky,
vše zabalené a uzavřené, např. v zavázaných 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.Všem dárcům předem děkujeme.
* Pokračuje zpracování územního plánu. V minulém týdnu se uskutečnila schůzka na úřadě
územního plánování v Neratovicích, ze které nevyplynuly podněty na změny návrhu
územního plánu. Návrh územního plánu obce Nedomice je k nahlédnutí na obecním úřadě,
kdokoli může uplatnit písemné připomínky do 5.6.2015 u úřadu v Neratovicích. Během
června se uskuteční veřejné projednání na našem obecním úřadě.
* Zpětný odběr elektrozařízení bude přes letní prázdniny pozastaven, svozy budou
pokračovat od září. Proto prosíme spoluobčany, kteří mají rozbité hlavně drobné předměty,
jako vrtačky, rádia, fény, a jiné elektrické nářadí či baterie (ne do auta), aby nám je odevzdali
do poloviny června.
* Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve své příznivce na jarní kolo Krajského přeboru
kolo SO

16.5. 17:00

Sokol Ovčár y - SSd Ostrá

kolo SO

23.5. 17:00

SK Rejšice

kolo SO

30.5. 17:00

Sokol Ovčár y - Spartak Příbram

- Sokol Ovčár y

