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* Obec Dřísy srdečně zve na Setkání rodáků, které se uskuteční v sobotu 9. června. Pestrý 

program začíná od 12:00, podrobně ho naleznete na úřední desce nebo na našem webu. 

Připravena je výstava fotografií, prohlídka školy, hasičské zbrojnice, setkání rodáků, hudba, 

divadlo – od 15:30 pohádka Lotrando a Zubejda od populárních ochotníků ze Sudova Hlavna, 

občerstvení, jízda vláčkem a koňským povozem na Cecemín ke kapličce, a mnoho dalšího. 

 

* V obci Tišice na budově pošty, Mělnická čp. 4, byl uveden do provozu bankomat ČSOB. 

Otevřený je non-stop. 
 

* Intenzifikace ČOV – včera a dnes došlo k podpisu smluv o dílo s vítězi výběrového řízení 

na výstavbu ČOV a kanalizace ve Lhotě – stalo se jím sdružení „Společnost 

VHST+Stavitelství Řehoř+Stavokomplet“, které nabídlo nejnižší cenu – 89.476.192,- Kč. 

Na tuto stavbu máme dotaci ve výši 63 %. Technický dozor a bezpečnost práce vysoutěžila 

společnost Realstav MB, s.r.o. z Mladé Boleslavi za cenu 2.208.250,- Kč. 

 

* Obdrželi jsme dotaci na rekonstrukci povrchu komunikace v ulici na Ohradu, za školou 

 Rádi bychom s touto akcí opravili i chodník, na ten ovšem dotace není. Dále jsme postoupili 

do dalšího kola hodnocení s projektem výsadeb alejových stromů podél cesty na stráň. 

Doufejme, že se hodnocení ještě trošku protáhne, do období, kdy začne pršet a bude dostatek 

vláhy. 

 

* Ve spolupráci s Krajským úřadem připravujeme zadávací dokumentaci pro rekonstrukci 

hlavní silnice, se snahou co nejdříve výběrové řízení zahájit. Pomalu začínám věřit, že se tato 

akce uskuteční  
 

* Na neděli 24.6. plánujeme setkání se seniory, jako bylo loni, také s Ovčárama. Zabaví vás 

děti z naší ZŠ a MŠ, o hudbu a zpěv se postará pan Dědina, občerstvení bude zajištěno. Akce 

se bude konat v sále na hřišti, pozvánky doručíme.  
 

* Příměstský tábor – dámy z naší obce (kvalifikované, s praxí s dětmi) – paní Renata Šulcová 

(po Macháčkových) a Eliška Kostková (pan Český), ve spolupráci se školou – p. Krupičkovou 

a L. Horáčkovou, připravily pro děti týdenní bloky tábora o prázdninách – během srpna. Pro 

detailní informace vyhledejte letáček na našich stránkách nebo kontaktujte přímo p. Šulcovou 

– 603 867 971 či Hanku Krupičkovou – 736 629 482. 
 

* Jak proběhl zápis do MŠ – obsadit bylo možné 10 míst dětmi od 3 let, přednostně 

nedomskými a ovčárskými, dále se zvýhodňují děti již zaměstnaných rodičů. Hlásilo se 20 

dětí, 2 pod 3 roky, 2 přespolní. Umístit zbylo 16 dětí. Automaticky byli přijatí předškoláci, 

dále se přijaly děti zaměstnaných rodičů a nakonec dle věku děti maminek na mateřské. Na 6 

dětí nevybyla kapacita. Vedení školy se dohodlo s obcí a žádáme navýšení kapacity „na 

výjimku“ o 4 další děti, za náklady do 100 tis Kč. 2 děti maminek na mateřské, bohužel, 

neumístíme. Další navýšení kapacity by již vyžadovalo rozsáhlé stavební úpravy (nezbytné 

přejít na nové technické normy) a tím i náklady v řádu milionů Kč  
 

* Pomůže maminkám hlídání dětí? R. Šulcová s E. Kostkovou nabízí i tuto možnost. 


