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* Občanské sdružení Copánek a Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry-Nedomice srdečně zvou
všechny děti na sobotní dětský den. Ve 14:00 začínáme, nejdříve se nám představí psovodi
Policie ČR se svými čtyřnohými pomocníky, policejní hlídka v neprůstřelných vestách, a poté,
co místní hasiči uhasí požár, začnou soutěže. Během odpoledne bude k dispozici skákací hrad,
malování na obličej, tombola a na závěr barevná pěna. Každé děcko obdrží párek a limo
zdarma, další občerstvení zajištěno. Dovolujeme si požádat hodné pekařky o napečení dobrot
do stánku. Předem velmi děkujeme.
* Zastupitelstvo obce Nedomice zve spoluobčany na veřejné zasedání, v pondělí 13.6. od
19:00 v zasedací síni Obecního úřadu. Na programu je schválení vítěze výběrového řízení na
dodávku dětského hřiště u rybníka, složení slibu nového člena zastupitelstva, schválení
příspěvku ZŠ a MŠ na školu v přírodě, Copánku na dětský den, schválení záměru obce
pronajmout obecní majetek (prodejnu potravin) a další záležitosti, které budete chtít projednat.
* Monika Holečková dává na vědomí, že prodejna potravin bude naposledy otevřená
v sobotu 11.6. Do výběru nového nájemce bude prodejna uzavřena. Děkujeme Monice za
dlouhá léta provozování potravin.
* Žádáme majitele psů kteří mají zájem na očkování, aby se nahlásili na OÚ do 17.6.
* Motorkářský spolek Ovčárští barbaři pořádá každoroční „Barbarský motovejkend“. Zve
spoluobčany na prohlídku silných strojů, posezení a občerstvení, odpočinek u hudby.
Motorkáři se do myslivny začnou sjíždět v pátek 17.6., v sobotu od 14:00 se předvedou na
vyjížďce po okolí a večer vystoupí na živo kapely Hovada, Theron, Exitus, Žár. Přijďte pobejt.
* Obec Hlavenec pořádá oslavy 630 let od první písemné zmínky o obci. Oslavy se uskuteční
ve dnech 17.-18. června, ze sobotního programu vybíráme:
12:00 – 14:20 slavnostní přivítání
rodáků, Hlavenecké filmové střípky,
vystoupení dětí

17:00 Přívoranka a Josef Zíma – koncert pro pamětníky
19:00 Artmosphere – kapela pro mladou generaci
21:00 Jelen – kapela pro všechny

15:00 divadelní vystoupení Rok na vsi
– pohádka pro děti

Po celé odpoledne prohlídka Hlavence při projížďce
s koňským spřežením.

* Státní pozemkový úřad oznamuje, že zahájil řízení o komplexních pozemkových
úpravách v katastrálním území Nedomice včetně části k. ú. Všetaty. (Z důvodu možnosti
narovnání katastrální hranice byli svoláni starostové obou obcí a odsouhlasili, že do úprav
budou zahrnuty i pozemky všetatského katastru, které jsou v místech, kde hranice není rovná.
Předpokladem je, že výměra katastrálních území Nedomic i Všetat zůstane zachována.)
Všichni vlastníci pozemků, které jsou součástí pozemkových úprav, budou písemně pozváni
na úvodní jednání, na kterém bude provedeno seznámení s účelem, formou a předpokládaným
obvodem pozemkových úprav.

