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* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že sestřička má dovolenou do 18.9. Pan doktor do
té doby bude přítomen v Po a St od 8-11, Út, Čt, Pá zavřeno. Zástup Út Lhota, Čt Chrást.
* Gruberovi ukončili prodej potravin jako takových. Je možné, že zavedou prodej pečiva a
lahůdek spolu s cukrárnou. Prodejna bude nabídnuta k dalšímu pronájmu, přednostně na
prodej potravin. Pokud neudržíme v obci potraviny, je možné, že budovu nabídneme k prodeji.
* Sdružení Ovčáry pro všechny pořádá v sobotu 15.9. od 14:00 na hřišti v Ovčárech sportovně
zábavný den. Ke sportování bude hrát živá hudba, k tanci disco Ovčáry, k dispozici bude
skákací hrad i občerstvení.
* Konečně máme kontejner na oblečení! Kontejner stojí u zadního vchodu do školy, na kraji
parkoviště, přístupný bez omezení. Sbírají se čisté, suché a neporušené oděvy, obuv a
přikrývky, zabalené v igelitovém pytli. Ne - hadry, záclony, koberce. Další předměty, jako
hračky, knihy, batohy, kabelky, záclony, samozřejmě i oblečení a boty, můžete připravit pro
sbírku Diakonie Broumov, kterou budeme pořádat od 15.10. do 26.10. na OÚ.
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry zve fanoušky na mistrovská utkání:
15.9.
22.9.
29.9.

SO Sokol Sazená - Sokol Ovčáry
SO Sokol Ovčáry - Liaz Vehlovice
SO PTZ Nelahozeves - Sokol Ovčáry

16.30
16:30
16:00

* V pondělí 17.9. nám budou slavnostně předány obecní symboly (vlajka a znak) v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR. Slavnostní odhalení znaku u nás v Nedomicích se bude konat
v sobotu 13.10. spolu s vysázením lípy a soutěží o nejhezčí a největší dýni tohoto roku.
Podrobný program bude upřesněn.
* Místní komunikace za školou, směrem na Ohradu, se začne opravovat v říjnu. Budete se
špatně dostávat domů autem, bude potřeba vyřešit dočasné parkování jinde. Svody dešťové
vody ze střech prosíme svést na vlastní pozemek, po vyasfaltované silnici voda poletí do
nejnižšího místa, hrozilo by vyplavení sjezdů v nižších místech.
* Pošta Dřísy – z provozních důvodů od 10.9. do 27.9. změna hodin:
- Po, St, Pá – 14:00 – 17:00, dopoledne zavřeno
- Út, Čt – 8:00 – 11:00, odpoledne zavřeno
* Komunální volby 5.-6.10. – v Nedomicích máme 11 kandidátek – samostatných kandidátů,
jednotlivců. Jsem moc ráda, že se stále mezi námi najdou dobrovolníci, kteří se chtějí starat o
obec a život u nás. Podle abecedy to jsou: Batela Jiří st., Dlabačová Radka, Fabián St.,
Fabianová Kamila, Holec J., Jakubec Lukáš, Ječný O., Kubánek Jos., Kynych Jakub,
Polívková Vendula, Štyksová J. Samostatně kandidujeme proto, že při společné kandidátce o
výsledku rozhoduje nejen počet hlasů, ale i pořadí na kandidátce. To nám nepřijde spravedlivé.
Volit se bude 7 zastupitelů. Ať již výsledek bude jakýkoli, byla bych ráda, aby i neúspěšní
kandidáti zůstali pro obec pracovat jako členové výborů a komisí, jejich pomoc bude znát.

