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* Upozorňujeme občany, že v části obce od křižovatky na Dřísy po železniční přejezd
v Ovčárech nesvítí veřejné osvětlení. V pátek se začne pracovat na odhalení závady. Celá
záležitost bude trvat několik dní, teprve po odhalení příčiny bude možné přesněji odhadnout
náročnost a dobu opravy. Prosím buďte trpěliví.
* V pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 a sobotu 26.10. od 8:00 do 14:00 proběhnou Volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v zasedací síni Obecního úřadu. Zveme všechny
občany, kteří dosáhnou věku 18-ti let, aby přišli zvolit tu nejvhodnější stranu. Příprava voleb
si i letos vyžádala značné úsilí a náklady naší obce, členky volební komise se pečlivě
připravily a těší se na vás.
* Občanské sdružení Copánek připravuje dušičkový Lampionový průvod, na sobotu 2.11.
Sraz účastníků bude v Nedomicích u křížku - na návsi u Hůlků, v Ovčárech bude místo srazu
ještě upřesněno, taktéž hodina bude dodatečně oznámena. Půjdeme průvodem přes ves do
Ovčár na náves k úřadu, kde se setkáme s průvodem z Ovčár a zahřejeme připraveným
občerstvením. Aby průvod byl pro naše nejmenší působivý, prosíme naše spoluobčany, jestli
by v rámci dušičkového víkendu mohli před svá obydlí umístit zapálené svíčky. Za tuto
pomoc všem předem děkujeme.
* Občanské sdružení Copánek děkuje všem, kdo pomohli uskutečnění výstavy a soutěže
Dýně 2013 – Mysliveckému sdružení za poskytnutí hájenky s vybavením, Petře Křečkové za
květinovou výzdobu a darování květin k prodeji, Šárce Brodské za věnování krásného dortu
vítězi „Miss Sympatie“, Davidovi Vrbovi za půjčení balíků slámy, členkám Copánku za
přípravu dílniček a celé výstavy a všem vám, kteří jste se zúčastnili. Nesmíme zapomenout
na naše věrné pekařky, které se opět pochlubily svými dobrotami, které vypadaly i chutnaly
lépe než v cukrárně. Hlavně díky nim Copánek vydělá na nákup cen pro vítěze a materiálu
na dílničky pro děti. Pekařkami byly: Jana Fabiánová, Iveta Vorasická, Blanka Horáková,
Radka Dlabačová, Šárka Brodská, Lucie Horáčková, Slávka Němcová, Martina Honalová,
Dita Bušková, Radka Fabiánová, Jarmila Jeřábková, Martina a Adéla Stránských, Jitka
Štyksová.
* V neděli 17.11. od 10:00 na Obecním úřadě přivítáme občánky, kteří se letos
v Nedomicích narodili.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž – podzim 2013, přijďte povzbudit 
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