Informace z Obecního úřadu
30.10.2014
* Vážení spoluobčané přijměte prosím pozvání na Ustavující zasedání obecního
zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 3.11. od 19:00. Nově zvolení zastupitelé složí
slib, bude se volit starosta a místostarosta, rozhodovat o odměnách zastupitelů, schvalovat
smlouva s městem Neratovice o vyřizování přestupků našich občanů, smlouva na věcné
břemeno s Jiřím Batelou, a další body. Prostor bude věnován i vašim dotazům a podnětům.
* Před budovou školy jsou umístěné asparágusy a další pokojové květiny, které škola
vypěstovala a jsou přebytečné. Nabízíme je zdarma zájemcům, kteří jim mohou doma dopřát
azyl a péči.
* MUDr. Hrdličková oznamuje, že neordinuje v úterý 4.11., naléhavé případy ošetří ve
Lhotě.
* T.J. Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve na svá mistrovská utkání:
13
. kolo SO 1.11. 10:30
14
. kolo SO 8.11. 14:00
15
. kolo NE 16.11. 13:30

Spartak Příbram

- Sokol Ovčáry

Sokol Ovčáry

- SK Rakovník

Tatran Sedlčany

- Sokol Ovčáry

* Copánek zve malé i velké na Lampionový průvod, který projde našimi obcemi v sobotu
1.11. Sraz je v 17:00 u křížku u Hůlků, projdeme obec včetně bočních ulic až ke značce a
vrátíme se k rybníku, kde na děti bude čekat strašidelná stezka odvahy, na dospělé
občerstvení, ohřejeme se u táboráku, opečeme buřta a na závěr bude malý ohňostroj!
Prosíme spoluobčany o výzdobu svých předzahrádek a rozsvícení svíček, je to moc hezká
podívaná 
Děti,vyprávěli vám vaši prarodiče, že kdysi dávno stál u rybníka strašidelný dům? Tak já
vám to povyprávím: ,,Kdysi dávno u rybníka stál dům, ve kterém bydleli manželé společně se
strašidly. Každý se toho domu bál. Když manželé záhadně zemřeli, dům zmizel a místo něho
je tu náš park. Ač dům je pryč, strašidla zůstala. Objevují se jednou do roka v období
dušiček za úplné tmy. Právě v sobotu bude večer, kdy budete mít možnost všechna strašidla
vidět. Kdo chce ta strašidla vidět?” … Pojďte s námi a uvidíte 

