Informace z Obecního úřadu
27.5.2016
* RC Všetaty-Přívory zve děti a jejich rodiče na dětský den, tuto neděli 29.5. od 15:00 na
fotbalovém hřišti ve Všetatech.
* Jménem paní senátorky Veroniky Vrecionové si vás dovoluji pozvat na besedu o historii
mikroregionu Cecemínsko. Besedovat se bude v pondělí 30.5. od 18:00 v sále obecní
hospody v Konětopech. Své zkušenosti s naším regionem povypráví pan spisovatel a
novinář Stanislav Motl, odborný výklad zajistí ředitel Sátního okresního archivu Mělník, pan
Mgr. Dalibor Státník. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková oznamuje, že neordinuje v úterý
31.5.2016. Akutní případy ošetří Zdravotní středisko Lhota.
* Copánek prosí hodné spoluobčany o poskytnutí příspěvků a sponzorských darů na dětský
den, který se pro naše děti uskuteční v sobotu 11.6. na hřišti v Ovčárech. Letošní den bude
v duchu „Policejní akademie“ (podrobností budeme ještě chvíli tajit jako překvapení 
Vaše příspěvky budou sloužit na nákup hraček do tomboly a občerstvení zdarma pro děti.
Pokud financování akce skončí s přebytkem, bude tento věnován na konto dětského hřiště,
které snad již koncem prázdnin otevřeme u rybníka. Příspěvky nám můžete osobně donést na
obecní úřad nebo zaslat na transparentní účet Copánku - 6772734001/5500. Všem
mnohokrát děkujeme.
* Myslivecké sdružení Dřísy – Ovčáry vás srdečně zve na Myslivecký den. Ten letošní se
uskuteční v sobotu 4.6. od 15:00, tradičně na myslivně v Nedomicích. Připraveny budou
opět žádané kulinářské speciality (asi 5 druhů), a kromě dalšího občerstvení se o dobrou
náladu postará hudba pana Pilaře.
* Svazek obcí Cecemínsko pořádá 4. ročník Závodů malých dračích lodí o Pohár
Cecemínska, a to v sobotu 25. června 2016 v areálu přírodního koupaliště v Konětopech.
Prezence od 9:00. Registrace posádek ode dneška do 17.6. na obecním úřadě v Nedomicích.
* Provozovatel naší kanalizace, společnost Stavokomplet informuje, že spustila nové webové
stránky „Středočeská voda.cz“ (www.stredoceskavoda.cz/mesta/nedomice/). Dozvíte se na
nich spoustu zajímavostí ze světa provozování vodovodů a kanalizací. Jedna stránka je
věnovaná pro Nedomice a dozvíte se např., že zákaznická linka 326 905 698 je v provozu od
pondělí do čtvrtka od 7:30-15:00 a v pátek 7:30-11:00), že havárie a poruchy se volají
nonstop na tel. 724 311 153, kdo je naše fakturantka, ceníky, další informace a formuláře ke
stažení.
* Na závěr dnešního „hlášení obecního rozhlasu“ se dovolím pochlubit, že jsme včera
obdrželi informaci z Ministerstva zemědělství, že naše dvě žádosti o dotaci na opravu
křížků (na Všetaty a za Ovčáry u silnice na Kostelec) jsou schválené  Restaurování musí
být hotové do konce letošního roku.

* Přejeme všem dobrou zábavu při návštěvě všech uvedených akcí 

