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11.6.2012
* Copánekděkuje moc všem za pomoc při organizaci a zajištění průběhu dětského dne, na
kterém se nám letos sešlo přes 130 dětí. Velikou radost nám udělaly Patové a Matové
z kartonu, které přinesla Martina Stránská a krásně vymalovala Markéta Vojtíšková 
Dále jmenovitě děkujeme za dary všem sponzorům, bez kterých bychom nemohli nakoupit
hračky pro všechny děti, a to firmám či osobám: Autodoprava Ondrák s.r.o., Stanislav a Jana
Hankovi, Jeřábkovi, Haškovi, Petr Kepák, Jaroslav Křeček, Petra a Martin Křečkovi,
Botošovi, Monika Holečková, Šárka a Václav Kopeckých, papírnictví Hrabcová Kostelec
n/L, obec Nedomice a obec Ovčáry, Myslivecké sdružení Dřísy – Ovčáry. A samozřejmě
také děkujeme našim pekařkám – paní Haškové, paní Evičce Kopecké, Blance Dlabačové, a
všem členkám Copánku, které také napekly 
Náš další dík patří hasičům, kteří zajistili zajímavé soutěže, domluvili možnost prohlédnout
si vojenskou a policejní techniku a letos opět připravili barevnou pěnu. Náš závěrečný dík
patří vám všem, kteří jste se zúčastnili 
* Petice za záchranu brandýské nemocnice – všichni občané spádové oblasti Nemocnice
Brandýs n/L mohou vyjádřit svůj nesouhlas s uzavřením interního, chirurgického,
gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení, a to podepsáním petičního archu,
který do konce tohoto týdne (pátku 15.6.) naleznete v krámě nebo na obecním úřadě. Svým
podpisem podpoříte svoje právo na dostupnou akutní lůžkovou péči v našem regionu.
* Obecní úřad Nedomice pořádá humanitární sbírku starého šatstva pro Diakonii
Broumov, v termínu od 4.6. do 15.6. Věci můžete nosit na Obecní úřad mezi 8:00 a 14:00
každý den, pondělky také od 19:00 do 20:00. Jinak po domluvě s Jitkou Štyksovou na
606/357 436. Darovat můžete:Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/, Lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,Látky (minimálně 1m2), Domácí potřeby-nádobí bílé i
černé, skleničky- vše nepoškozené, Peří,péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, Obuv
– veškerou nepoškozenou, Hračky – nepoškozené a kompletní.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
* V termínu 21. nebo. 22. června proběhne očkování králíků proti moru a myxomatóze
(přesný termín se dozvíme začátkem příštího týdne). Zájemci o očkování mohou nahlásit
počty králíků u Pavla Horáka (723 306 987) nebo na obecním úřadě.
* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:
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