Informace z Obecního úřadu
1.6.2015
* Ve čtvrtek 4.6. od 18:00 před budovou obecního úřadu proběhne očkování psůproti
vzteklině. Očkovat bude pan MVDr. Mysliveček z Toušeně, nahrazuje pana MVDr.
Kohouta.
* Dětské středisko Všetaty, MUDr. Potužáková, oznamuje, že od středy 3.6. do pátku
5.6.2015 se neordinuje. Nutné ošetření poskytne ve středu a pátek středisko v Kostelci
n/Lab od 8:00 do 10:00, ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 v Chrástě.
* V sobotu 6.6.2015 od 15:00 se uskuteční Myslivecký den v myslivně v Nedomicích. Jako
již tradičně budou pro vás připravena zvěřinová jídla, tombola a živá hudba.
* Pořádáme Humanitární sbírku ošacení, po celý týden, 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.
* Žádáme občany, u kterých se buduje kanalizace, aby si připravili elektro přípojku pro
ovládání čerpadla. Podrobné informace jste obdrželi, nebo obdržíte, na samostaném letáku.
* Občanské sdružení Copánek a Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem účastníkům
dětského dne za hezké odpoledne, zejména dobrovolným dárcům, pekařkám a všem
ostatním, kteří se podíleli na jeho přípravě a realizaci. Moc hezkou kulisu jste vytvořili vy
všichni, kdo jste přišli v maskách  Výtěžek ještě není spočítán, ale utržená částka bude
rozdělena na přípravu dětského dne příští rok, a zbydou-li nějaké peníze, pak na příspěvek na
dětské hřiště. Seznam sponzorů, pekařek a fotografie z dětského dne budou zveřejněny na
internetových stránkách obce.
* V sobotu 30.5. se děti z naší Základní školy vypravily do Koutů nad Desnou na celostátní
finále zdravotnické soutěže o Helpíkův pohár 2015. Letos do této soutěže bylo zapojeno
130 škol, do finále se jich probojovalo 28. Děvčata Simona Bochinová a Jana Hanková
vybojovala páté místo, chlapci David Štyks a Matěj Bušek obsadili místo šestnácté. Ke
krásnému umístění moc gratulujeme a děkujeme paní družinářce Bártové za péči a čas
věnovaný našim dětem.
* Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve své příznivce na již poslední zápasy jarního
kola Krajského přeboru
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