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* Myslivecké sdružení Dřísy – Ovčáry srdečně zve na Myslivecký den, který pořádá
v sobotu 3.6. od 15:00 v myslivně v Nedomicích. Na programu jsou oblíbené kulinářské
speciality, hudba, tanec, soutěže o hodnotné ceny, veselí a zábava. Přijďte podpořit v hojném
počtu 
* Paní Jaroslava Šustová zve na výstavu soukromé sbírky kočárků a panenek, která se
koná od 29.5. do 4.6. v Tišicích v budově Pošty, Mělnická 4. Otevřeno: sobota, neděle od
14,00 – 16,00. Jiný termín možno dohodnout na tel. 603 516 337, vstupné dobrovolné.
* Copánek děkuje všem, kdo pomáhali na dětském dnu, finančně či osobně, a také všem,
kteří náš dětský den navštívili, měli jsme z vás radost  Fotky a poděkování sponzorům a
pekařkám jsou na stránkách obce. Těšíme se na vás opět příští rok.
* Obec Nedomice, jako zřizovatel ZŠ a MŠ Nedomice, vyhlásila konkurz na obsazení
místa ředitele, které je po odvolání p. ředitelky Janoušové neobsazené. Do zvolení nového
ředitele tuto funkci svědomitě a úspěšně zastupuje p. Hanka Krupičková. Přihlášky možno
podávat do 9.6.2017, podrobnosti naleznete na úřední desce.
* Svazek obcí Cecemínsko pořádá 5. ročník „Závodů malých dračích lodí“. Zveme
sousedy – děti, ženy, muže, nebo i mix, k reprezentaci obce v sobotu 24.6. od 9:00 na jezeře
Konětopy. Posádku tvoří 11 závodníků (10 pádluje a 1 bubnuje), registrace posádek na
našem OÚ do 16.6.
* Obec Lhota pořádá setkání rodáků, v sobotu 17.6. u příležitosti oslav 685 let od první
písemné zmínky o obci Lhota a 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě. Na
programu je celodenní výstava fotografií, požehnání hasičským vozům a zbrojnici, řemeslný
jarmark, tvoření pro všechny, exkurze do pálenice, hudba – Přívoranka, Čečelská Poupata,
rockové kapely a samozřejmě setkání rodáků s přivítáním. Plakát s programem naleznete na
úřední desce.
* Připomínáme sbírku oblečení pro Diakonii Broumov. Do termínu svozu můžete nosit na
OÚ: pouze nepoškozené a čisté - zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, halenky,
čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky, záclony, závěsy, obuv (páry svázané k sobě
nebo v igelitce), spacáky, hračky
Možno i poškozené - trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční košile,
tílka, pyžama, šátky, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky (minimálně
1m2, ne odřezky), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
* Rekonstrukce hlavní silnice – od křižovatky v Ovčárech, přes Nedomice ke kostelu ve
Všetatech – na tuto akci má Středočeský kraj (jako vlastník komunikace) již téměř 1 rok
vydané stavební povolení. Na náš dotaz o započetí rekonstrukce bylo zodpovězeno, že Kraj
musí požádat o dotaci a naplánovat termín, jedná se o rok 2018 či 2019.
* Zastupitelé aktuálně zvažují nabídku společnosti Kwadral na vybudování centrálního
zdroje vytápění na biomasu pro celou obec. Tato problematika je velmi náročná, jak
technologicky tak finančně. Dospějeme-li k názoru, že by taková akce byla pro naši obec

uskutečnitelná, budeme se vás dotazovat na názor, jestli byste centrální topení uvítali, či
nikoli.

