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* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry – Nedomice zve na Hasičský kačák, který proběhne
tuto sobotu 13.8. u rybníka. Program: 12:45 – ukázka a předvedení modelů lodí spolku
Barrakuda, 13:15 – zahájení soutěže, 17:00 – 18:00 – konec soutěže a vyhlášení výsledků.
* Naše akce dětské hřiště u rybníka – tento týden došlo k vybagrování dopadové plochy
pod herní sestavu do hloubky cca 0,5 metru, prosíme sousedy o pozornost v parku a
nevstupování do tohoto místa. Děkujeme tímto panu Polívkovi z firmy 1. Labská za
vybagrování a panu Jeřábkovi a Haškovi za odvoz hlíny pryč z parku, bylo to mnoho
valníků, v přepočtu 70 tun! Nesmím zapomenout na děvčata z Copánku, která hřiště
vyměřila a vyznačila.
Zároveň tímto zveme všechny tatínky, dědečky, strýce a kamarády, kteří se mohou
uvolnit ve středu 17.8. od 8:00 do soumraku a pomoci za asistence šéfmontéra herní prvky
sestavit a ukotvit. Zdokumentovaná pomoc spoluobčanů je také jednou z podmínek obdržení
dotace od MMR. S sebou lopaty, rýče, hrábě, … Pokud ve středu nemůžete od rána, protože
jste v práci, uvítáme vaši pomoc i odpoledne, kdy třeba vystřídáte ty, kteří budou montovat
již od rána. Aby ženám nebylo líto, že tato akce není přímo pro ně, mohou ochotným mužům
donést něco na zub  Brigáda to není poslední, po postavení hřiště se dopadová plocha
zaveze kačírkem a ten bude třeba rozhrnout. A protože je hřiště naše, bude třeba se o něho
starat a pečovat, hlídat, aby nám ho nikdo neničil. Za pomoc každému, kdo se těší na nové, a
vlastně první, dětské hřiště v Nedomicích, předem děkujeme 
* V souvislosti s dětským hřištěm v parku žádáme sousedy, aby v parku nevenčili své
pejsky. V parku platí zákaz vstupu psů – dle vyhlášky o udržování veřejného pořádku.
Všichni víme, jak se pejskové chovají, krom svého vyprázdnění si také značkují místa, a tam
si přeci budou naše děti hrát. Krom chování pejsků je s podivem i chování některých
páníčků, kteří si např. utrhnou větvičku ze stromu, otrhají listy a hází pejskovi aport. Velice
děkujeme za pochopení.
* Drůbežárna Novák - drůbež Vysočina H.B., prodává v pátek 19.8.2016 ve 13:45 hod. u
rybníku, nosné kuřice, barvy hnědé, černé, žíhané, susexové, stáří 15. týdnů, cena 140 Kč za
kus.
* Zemědělská farma Smotlacha Hlavenec zve již na šestý ročník akce „U nás na dvoře –
Rajský den“. Uskuteční se v sobotu 29.8. od 10:00 do 18:00 u Smotlachů, Hlavenec čp. 3.
Z programu vybíráme: od 11:00 Divadélko Kůzle - představení pro děti, 13:00 ukázka
stříhání ovcí, k tanci a poslechu hraje od 11:00 – 13:00 Přívoranka, od 14:00 do 17:00
folková skupina Wild band.
V průběhu celého dne prohlídka zeleninové farmy, farmářský trh s regionálními produkty –
zelenina, brambory, sýry, čerstvé uzeniny, med, bylinky, hrnkové květiny, trvalky, kaktusy.
Domácí bábovky, víno a burčák z Moravy, zdobení perníků, pekárna. Keramika, hrnčířský
kruh, ukázka zpracování ovčího rouna, košíkář, paličkování, dárečky a šperky, zástěrky,
utěrky. Občerstvení – guláš, polévka, topinky, palačinky, bramborák, škvarková pomazánka,

grilovaní pstruzi, káva, pivo, limo. Program pro děti: Poznáváme zeleninu a zemědělské
produkty - Otevřený spolek pro Všejany a Vanovice o.z., tvořivé dílny pro rodiče a děti,
chytání ryb na rybníku „Čákorák“, projížďky na koních.

