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* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry-Nedomice ve spolupráci se ZŠ a MŠ a Obcí Ovčáry zve
na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, které proběhne tuto sobotu 26.11. od 16:30
na návsi u obecního úřadu v Ovčárech. Děti se opět představí s kulturním programem,
nabídnou k prodeji vyrobené adventní dárečky. Teplé občerstvení zajištěno, čaj a cukrovinky
zdarma. Copánek prosí hodné pekařky o napečení a darování sladkého cukroví do stánku,
výtěžek půjde na akce pro děti v příštím roce.
* Další akcí hasičů a OÚ Ovčáry je Mikulášská nadílka, která je připravena na neděli
4. prosince od 14:30 hod, kdy bude pro děti na sále na hřišti připraven čertovský program
s pohádkovou show a nadílkou. Zveme všechny rarášky k účasti na čertovském reji!
* Spolek Copánek a obecní úřad Nedomice organizuje zájezd na muzikál Sybila Královna
ze Sáby do divadla Hybernia na náměstí Republiky v Praze. Začátek představení je v 18:00,
ve čtvrtek 9.2.2017. Cena lístku je 398,- Kč (běžná cena 690,- Kč). Autobus bude vypraven,
cena za autobus se rozpočítá podle počtu zájemců. Lístky jsou k mání na obecním úřadě,
vhodné též jako dárek … 
* Děkujeme Martinovi Boreckému za ostříhání vrbového tunelu v parku a paní Aničce
Kubánkové za pomoc s podzimním úklidem listí a pletí 
* Nadační fond Josefa Hycla zajišťuje oční péči pro seniory od 65-ti let. Zdarma zajistí
termín vyšetření, dovoz k lékaři a zpět. Vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Spolupracují se dvěmi očními klinikami, po vyšetření a případném zjištění závažného
problému navrhnou možné řešení a bude již jen na vás, kde budete svoje oční potíže dále
řešit, k ničemu se nezavazujete.
* Nadšený ochotnický soubor Hlavnováček zve na své letošní předvánoční představení –
Jak utopit Dr. Mráčka aneb konec vodníků v Čechách. V sobotu 10.12. od 17 hod v sále
hostince U Sedláčků v Sudově Hlavně. Vstupné dobrovolné, po představení venku adventní
pohoštění.
* Žádáme sousedy o dodržování kázně při likvidaci bioodpadu, který obec pro vás zajišťuje
zdarma. Mezi listím a větvemi jsme objevili černou skládku stavebního odpadu –
keramických dlaždic, rozbitých cihel, malty, apod. Prosíme o pochopení, odpad se před
kompostováním drtí a štěpkuje na drahém zařízení, které se při styku s tímto odpadem
rozbije. Tímto pro nás – pro všechny - skončí výhodná likvidace rostlinných zbytků zdarma.
* Krátce k revizím kotlů – do 31.12.2016 je povinnost ze zákona mít první revizi kotle na
tuhá paliva, potom každé dva roky. Předkládání dokladu o kontrole bude třeba např. při
řešení stížností spoluobčanů na obtěžování kouřem, zápachem, atd. pracovníkům ochrany
ovzduší z úřadu v Neratovicích.

