Informace z Obecního úřadu
27.5.2015
* V sobotu 30. května 2015 v 15.50 hodin u rybníkase uskuteční prodej nosných kuřic ve
stáří 16 týdnů, cena 145,- Kč/kusbarva červená a černá a dáleprodej rozkrmených krůt ve
stáří 10 týdnů, cena 275,- Kč/kus, váha 3,5 - 4,5 kg. Krůty možno objednat
(569489358).Prodávat bude Svoboda, Lučice-drůbežárna Mírovka (bývalá SVONA)
* Občanské sdružení Copánek a Sbor dobrovolných hasičů Nedomice – Ovčáry zvou děti
i dospělé na Dětský den 2015, kterým vás budou provázet Broučkové. Kromě zábavných
soutěží bude pro děti připravena pestrá tombola, špekáček a limo zdarma, a jako atrakce
letošního ročníku projíždka motorovým člunem po jezeře. Dětský den proběhne v neděli
31.5.2015 od 14:00 na hřišti v Ovčárech.
* žádáme šikovné pekařky o věnování svých oblíbených kousků do stánku
* uvítáme sponzorské dary od hodných spoluobčanů na nákup hraček a občerstvení
* výtěžek z dětského dne bude použit na výstavbu dětského hřiště u rybníka (máme
podanou žádost o dotaci, výsledek není zatím znám). Velice všem děkujeme.
* Pořádáme Humanitární sbírku ošacení , a to v termínu od 25.5. do 5.6. Sbíráse
nepoškozené a čisté ošacení, lůžkoviny, použité nádobí, nepoškozená obuv a hračky, vše
zabalené a uzavřené, např. v zavázaných pytlích. Na obecním úřadě, otevřeno Po-St od 8:00
do 16:00. Diakonie Broumov bude velice vděčná každému za drobný příspěvek na
naftu.Všem dárcům předem děkujeme.
* Žáci naší školy opět úspěšně reprezentovali, tentokrát v soutěži o Helpíkův pohár
(zdravotně výchovná soutěž). Dvojice žáků David Štyks a Matěj Bušek se v krajském kole,
konaném v Oboře Hvězda v Praze, umístila na čtvrtém místě a dvojice děvčat – Simona
Bochinová a Jana Hanková – obsadila pátou pozici. Obě dvojice postupují do kola
celostátního, které se bude konat v sobotu 30.5. v lyžařském areálu Kouty nad Desnou
(Jeseníky). Budeme držet palce 
* Zastupitelstvo obce schválilo novou místní vyhlášku o systému sběru a shromažďování
komunálního odpadu. Je v ní nově zařazen sběr kovů, bioodpadů a přepálených olejů z
kuchyní. Nádoba na sběr drobných kovových předmětů bude u rybníka, čeká se na dodání
kontejneru (1-3 měsíce). Na sběr bioodpadu bude pořízen kontejner z dotace. Přepálené oleje
a tuky se budou odkládat v uzavřených PET lahvích do plastové popelnice na OÚ (čeká se na
podpis smlouvy a dodání popelnice). Prosíme občany aby do bioodpadu neodkládali
vykopané stromy a keře s kořenovým balem, ani rostliny v květináčích. Dřeviny se štěpkují,
tráva drtí do kompostu, kořeny s hlínou by poničily štěpkovač, květináče drtič a mimo to se
špatně kompostují ….
* Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve své příznivce na jarní kolo Krajského přeboru
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