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* Zahradnictví Zámorský v Přívorech zahajuje ve čtvrtek 19. dubna prodej květin a od
května i prodej sadby paprik, rajčat, celeru, cuket a okurek. Prodejní doba je PO - SO od
8.30 - 12.00 a od 13.00 - 18.00, NE - Zavřeno. O svátcích 1. a 8. května OTEVŘENO.
* V sobotu 28.4. se ve Lhotě na hřišti pořádá turistický pochod se psy – 2. Dogtrekk Po
stopách Rudolfa II. Start je mezi 7:30 a 9:30, připravena je trasa krátká (12-15 km), střední
(cca 23km) a dlouhá (cca 40 km). Pejsek je po celou dobu trasy na vodítku, trasy povedou i
katastrem Nedomic (po turistických značkách). Připraveno je občerstvení a hodnotné ceny,
hradí se startovné. Cílem je ukázat závodníkům malebné vesničky ve Středočeském kraji 
* V sobotu 28. dubna 2018 v 13.25 hodin u kontejneru u rybníka se uskuteční prodej
nosných kuřic ve stáří 15 týdnů, cena 145,- Kč/ l kus, barva červená, černá. Rozkrmené
krůty ve stáří 7 týdnů, cena 240,- Kč/ks. Krůty lépe objednat (569 489 358). Prodávat bude
Svoboda, Lučice.
* Dobrovolní hasiči ve spolupráci s rodiči dětí zvou na Čarodějnice, v pondělí 30.4. do
myslivny. Začíná se v 18:00, pro děti jsou připraveny soutěže a občerstvení zdarma.
* Zdravotní středisko ve Všetatech oznamuje, že v pondělí 7.5. se neordinuje.
* Zastupitelstvo obce zve sousedy na veřejné zasedání, ve středu 2.5. od 19:00 na obecním
úřadě. Hlavním bodem bude schválení smlouvy s Krajskou správou silnic na společný
postup při výběrovém řízení na opravu hlavní silnice, schválení aktualizovaných obecních
vyhlášek - o místních poplatcích, pravidlech pro pohyb psů, stanovení společného školského
obvodu, k ochraně životního prostředí, pořádání kulturních akcí. Dále představíme návrh
územní studie na rekonstrukci návsi u křížku a projednáme hospodaření loňského roku
s účetní závěrkou, na závěr bude prostor pro vaše žádosti a připomínky.
* Hledáme brigádníka na sekání trávy – křovinořezem, traktůrkem, benzínovou sekačkou,
pojíždění s terkou. Přibližně 20 hod týdně, podle počasí. Od teď do cca října. Nejlépe již se
zkušenostmi. Více informací na OÚ. Při této příležitosti bych ráda poděkovala panu
Honalovi a Macháčkovi, kteří se dobrovolně nabídli a posekali traktůrkem park u rybníka.
Dále děkujeme všem, kdo si posekají okolí svého domu, z úřadu práce letos na sekání opět
nikoho nedostaneme, pan Veselý již také nenastoupí.
* Žádáme sousedy, aby nevozili odpadky ke strouze za Nezbedovi. Za pomoci Jeřábkových
a hasičů, skládku pomalu likvidujeme, po vyřízení povolení budeme instalovat kamery.
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry zve fanoušky na své zápasy:
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