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* ZŠ a MŠ Nedomice zve spolubčany i ostatní zájemce na Den otevřených dveří, který se
uskuteční tuto středu – 20.11. Od 15:00 bude možná prohlídka budovy, od 16:30 proběhne
společné posezení s návštěvníky, na kterém vystoupí naše paní ředitelka a starostka, vedení
ZŠ ve Všetatech, bude předvedena ukázka práce s interaktivními tabulemi, na závěr beseda.
* Obecní zastupitelstvo zve spoluobčany na veřejné zasedání v pondělí 25.11.2013 od
19:00. Hlavním bodem programu bude vyhodnocení nabídek na architektonické práce pro
vypracování nového územního plánu, dále projednání možnosti refinancování úvěru na
kanalizaci, poděkování našim spoluobčanům za dobrovolnou péči o veřejná prostranství,
úpravy rozpočtu ZŠ a MŠ Nedomice pro rok 2013, čistota a pořádek v obci, a další …
* Copánek a rodiče dětí z MŠ a ZŠ Nedomice pořádají vánoční dílničku, kde budou vyrábět
drobné předměty které budou prodávat na Rozsvěcení vánočního stromečku v Ovčárech.
Výtěžek z akce půjde do MŠ na nákup dárků pod stromeček. Účast na dílničce je otevřená
každému, přijďte mezi nás v pondělí 25.11. od 16:00 do MŠ.
* Obecní úřad Ovčáry, SDH Ovčáry-Nedomice a ZŠ a MŠ Nedomicezvou na Slavnostní
rozsvícení vánočního stromečku, v sobotu 30.11.2013 od 16:30, na náves u OÚ v
Ovčárech.Děti ze ZŠ a MŠ připravují kulturní program, občerstvení zajištěno.
* V pondělí 2.12. bude od 8:30 do 16:30 uzavřen železniční přejezd u Všetat na silnici
III/244 (Kostelec n/L-Všetaty), objížďka bude vedena přes Ovčáry a Nedomice do Všetat.
V úterý 3.12. bude od 8:30 do 16:30 z důvodu opravy uzavřen železniční přejezd
v Ovčárech, na komunikaci III/24420. Objížďka povede přes kosteleckou křižovatku a na
Všetaty.
* Společnost ČEZ oznamuje, že dne 10. 12. 2013 v čase od 8:00 do 15:00 bude přerušena
dodávka elektřiny do „Kozí“ ulice a to z důvodů prací na kabelovém vedení nn. V
dotčených lokalitách budou vyvěšeny info. cedule.
* Blahopřejeme fotbalistůmSokola Ovčáry-Nedomice, kteří přečkají na čele krajského
přeboru zimní přestávku. Kolo před koncem podzimu o tom definitivně rozhodli vítězstvím
v Nymburku, po němž si na čele tabulky uchovali bezpečný náskok na pronásledovatele.
První místo v tabulce bylo zpečetěno sobotním vítězstvím 5:0 nad Tatranem Rakovník.
* V neděli 17.11. na Obecním úřadě proběhlo Slavnostní vítání občánků. Rok 2013 je ve
znamení narozených žen – vítali jsme 4 holčičky – Markétku Veselou, Viktorku Fabiánovou,
Viktorku Honalovou a Dorotku Cocherovou. Fotografie z této události budou brzy
zveřejněny na internetových stránkách obce.

