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* Výsledky voleb do EP v Nedomicích – TOP09+STAN – 8 hlasů, 21,62%, KSČM 6 hlasů,
16,21%, Úsvit Tomio Okamura – 5 hlasů, 13,51%, ODS – 4 hlasy, 10,81%, ANO 2011 – 4
hlasy, 10,81%, KDU – 3 hlasy, 8,1%, Piráti – 2 hlasy, 5,40%, po 1 hlasu a 2,70% získali –
SNK Evropští demokraté, VIZE 2014, Strana zelených, Strana svobodných občanů a Pravý
blok Cibulka. Celkem přišlo k volbám 37 voličů, 16,16% z oprávněných voličů.
* Copánek a SDH Ovčáry-Nedomice zvou všechny děti i dospělé na Pirátský dětský den,
který se koná v sobotu 31.5. od 14:00 na hřišti v Ovčárech. Pro děti je připravena spousta
zábavných soutěží, čeká je překvapení – nafukovací ponorka, malování na obličej, bohatá
tombola. Pití a buřt bude pro děti opět zdarma. Vstupné dobrovolné, pirátské masky vítány.
Žádáme hodné pekařky o věnování svých dobrot do stánečku, nosit je můžete do 14:00 na
hřiště. Výtěžek z akce bude věnován na organizaci dětského dne příští rok.
* Humanitární sbírka ošacení probíhá v Nedomicích od 26.5. do 6.6. Sbírá se opět
nepoškozené a čisté ošacení, lůžkoviny, použité nádobí, nepoškozená obuv a hračky, vše
zabalené a uzavřené, např. v pytlích. Sbírkaje umístěna na obecním úřadě, otevřeno je denně
od 8:00 do 14:00. Diakonie Broumov bude velice vděčná každému za drobný příspěvek na
naftu.
* Ve středu 28.5. proběhne strojní čištění vozovky a krajnic. Prosíme neparkujte svá
vozidla v průběhu dopoledne podél silnice.
* Myslivecké sdružení Dřísy-Ovčáry zve na Myslivecký den, který se koná 7.6.2014od
15:00v myslivně. Čeká Vás hudba, myslivecké speciality, nápoje a tombola.
* Skládka bioodpadu – na pozemek za Vondráškovými (v Kozí ulici) jsme začali svážet
shrabané listí ze stromů, posekanou trávu a větve. Našla se firma která si tento bioodpad
bude odvážet. Pouze za předpokladu, že na skládce nebude jiný odpad, jako komunální, suť,
a podobně. Rádi bychom tuto možnost skládkování zeleného materiálu nabídli i vám,
zdarma, ale za dodržení výše uvedené podmínky. Nalevo od vrby se ukládá listí a tráva,
napravo větve. Na skládce jsme již našli složené kolečko odpadu z přestavby domácnosti.
Prosím buďte solidární s ostatními, pokud dojde ke skládkování lecčeho, skládku zrušíme a
odstraníme.
* Veřejnou zakázku na II. etapu stavby kanalizace vyhrála firma Zepris s.r.o. Výsledky
výběrového řízení schválilo zastupitelstvo obce a včera byla podepsána Smlouva o dílo.
* Tráva podél silnice na Všetaty – kompletní sekání celého příkopu bylo objednáno.
* Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve své příznivce na jarní kolo Krajského přeboru
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