Informace z Obecního úřadu
4.8.2016
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková, oznamuje DOVOLENOU v termínu:
8.8.-19.8. Zastupují:
Po, St, Čt, Pá – zdravotní středisko Chrást, tel. 315 696 002
Út - zdravotní středisko Lhota, tel. 326 971 009
* Firma Svoboda – Lučice, drůbežárna Mírovka, nabízí nosné kuřice ve věku 16-ti týdnů a
za cenu 140 Kč/ks. Možno objednat na 569 489 358, prodej v Nedomicích u rybníka
v sobotu 6. srpna ve 13:40 hod.
* Obec Chorušice ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím Chorušice
srdečně zve na Chorušickou pouť, v sobotu a neděli 6.-7.8. Po oba dny je bohatý program
(vyvěšen na úřední desce a internetu), zaměřený na oslavu 300 let od dostavby chorušického
kostela. Připraveny jsou vyhlídkové lety, výstava „Chorušické nebe“ v kostele, vernisáž
„Ženy české“ - grafika, keramika Lenky Kocierzové, atrakce a stánkový prodej, „Sobotní
baroko“ – barokní kuchyně s ochutnávkou jídel, ukázkou řemesel, cvičení městské gardy,
děti možnost střelby z luku a palných zbraní, koncert Přívoranky, večer pouťová zábava a
ohňostroj, po oba dny výstava drobného a hospodářského zvířectva, a další.
* Na vědomí dáváme, že dne 16.7.2016 vešel v platnost nový územní plán Nedomic.
* Další úžasná pozvánka přišla ze Lhotky u Mělníka, na Country fest Lhotka, který se koná
13.8.2016 tamtéž. Začátek v 16:00, vystupují: Jaroslav Uhlíř, Mustangové, Naďa
Urbánková, Michal Tučný revival band, Taxmeni, … festivalem provází Honza Musil.
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry – Nedomice zve na Hasičský kačák, který proběhne
v sobotu 13.8. u rybníka. Program: 12:45 – ukázka a předvedení modelů lodí spolku
Barrakuda, 13:15 – zahájení soutěže, 17:00 – 18:00 – konec soutěže a vyhlášení výsledků.
* Mateřská škola Konětopy nabízí aktuálně volná místa. V případě zájmu kontaktujte
ředitelku školy Kláru Vargovou na tel. 606 513 001. Vzhledem k očekávanému
zvýšenému zájmu o školku v příštím roce (2017/18) doporučujeme rodičům se také obrátit
na školky v okolí, které nabízejí dostatek volných míst, kromě Konětop také např. Tišice,
Neratovice a další.
* Oznamujeme občanům, že pan Smolka, náš zaměstnanec na úklid obce, je ve stavu delší
pracovní neschopnosti (zlomenina ruky). Se sekáním částečně vypomůže pan Veselý
(převážně velké plochy). Žádáme spoluobčany, aby dle svých možností vypomohli se
sekáním či úklidem v místech, která obec nebude moci pokrýt.
* Dětská zdravotní střediska v Kostelci nad Labem, Všetatech a Byšicích mají na srpen
společné ordinační hodiny, vždy v jednom ze zmíněných středisek. Před návštěvou dětského
lékaře můžete zkontrolovat podrobný rozpis na našich internetových stránkách.

