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* K uctění památky pprap. Jana Odermatta, hasiče, který se dne 14. února smrtelně zranil při
požáru lakovny v obci Zvole, se v den jeho pohřbu rozezní sirény na území hlavního
města Prahy a v celém Středočeském kraji. Tento pietní akt proběhne ve čtvrtek 23.
února 2017 v 9 hodin a 55 minut, kdy se sirény rozezní nepřerušovaným tónem na dobu
140 sekund. Zvuku sirén nebude předcházet žádné upozornění či doprovodný text.
* SDH Ovčáry-Nedomice zve na tradiční hasičský ples, který se pořádá v pátek 24.2. od
20:00 v sále hospody na hřišti. Hraje taneční skupina Impulz, vstupné 100,- Kč.
* Společnost THIMM Packaging zve na Den otevřených dveří. Přijďte se podívat do nové
výrobní a skladovací haly, jejíž otevření chce společnost oslavit s vámi a vašimi rodinami, a
to v sobotu 25.2.2017 od 10:00-12:00. Prohlédnete si novou halu o rozloze 11 500 m² a
zároveň budete provedeni výrobou.
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková, oznamuje, že v pondělí 27.2. neordinuje.
Sestra přítomna od 7:00 – 12:00. Akutní případy ošetří zdravotní středisko Chrást - 315
696 002.
* V pondělí 27.2. plánují naši školáci a školčata masopustní průvod obcí. V dopoledních
hodinách, po svačině, vyrazí do ulic. Buďte připraveni na hezké masky, kdo budete doma,
dětem zamávejte 
* Rodinné centrum Všetaty – Přívory zvou na přednášku pro děti na téma „Vodní
ekosystémy, rybí pásma“, s ukázkou živých exemplářů ryb v dovezeném akváriu a
preparátů vydry, kormorána a norka. Povídat o ekologii, rybách, a vším, co s vodou a
vodními ekosystémy souvisí, bude pan zoolog a cestovatel ing Roman Zajíček, který pracuje
v AOPK. Ve čtvrtek 9. března od 17:00. Vstupné 30,- Kč.
* Cestopisná přednáška pro dospělé výše zmíněného ing. Zajíčka, na téma Mentawajské
ostrovy pod Sumatrou, bude následovat v Rodinném centru od 19:00. Očekávat můžete
povídání o tamních plazech z tropických deštných pralesů, o korálových útesech pod
hladinou Indického oceánu, atd. Cena 60,- Kč.
* Upozorňujeme zájemce o kotlíkové dotace, že letošní jarní výzva se bude týkat pouze
výměny kotlů na tuhá paliva za kotle na biomasu a tepelná čerpadla. V podzimní výzvě snad
již bude podporováno opět více typů kotlů.
* Připomínáme splatnost poplatků za svoz odpadu a ze psů do konce února 2017. Děkujeme
všem, kdo poplatky již uhradili.

