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* Do naší obce přijede pojízdná čistírna peří, která vyrábí prošívané deky a polštáře. Dodává
vlastní sypkovinu. Celý proces probíhá na počkání (cca 1 hod.). Čistírna bude přistavena u
rybníka, přijede dnes v podvečer, čistit bude ve čtvrtek a pátek, od 9-17 hod. Cena za
vyčištění+sypek polštáře je 350,- Kč, peřina čištění+sypek+prošití za 1050,- Kč.
* Základní škola Nedomice zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy pro
školní rok 2019/2020. Zápis se uskuteční ve čtvrtek 11.4. od 13:00. S sebou rodný list a OP.
* Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky snáškových plemen Tetra (hnědá), Dominant
(černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý). Dále slepičky Green Shell, typu Araukana, stáří 14 19 týdnů, cena 159,- až 215,-Kč/ks. V pátek 12.4. od 17:25 u rybníka.
* Volby do Evropského parlamentu – žádáme občany jiných členských států EU než ČR,
kteří se chtějí zúčastnit voleb do EP ve dnech 24. a 25.5., aby se nahlásili na našem obecním
úřadě do 14.4. 16:00.
* Letošní Máje proběhnou v Ovčárech a Nedomicích v sobotu a neděli 4.-5.5., současně
s výstavou drobného zvířectva. Májová zábava večer nebude, bude se konat v pozdějším
termínu.
* Zastupitelstvo obce zve na veřejnou schůzi v pondělí 15.4. od 20:00. Hlavním bodem
programu bude schválení kriterií pro příjem dětí do MŠ a otázka řešení parkování vozidel na
veřejných prostranstvích. Dále se budeme věnovat vašim dotazům, se kterými přijdete.
* RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty zvou na tradiční Velikonoční jarmark, v úterý 16.4.
od 16:00 v Sokolovně. Na programu je vystoupení dětí ze ZŠ, dílnička pro děti, prodej
nejenom velikonočních výrobků, občerstvení.
* Dne 20.4. pořádají Okresní myslivecký spolek Mělník a Klub chovatelů českých fousků
Klubové zkoušky vloh ohařů a Zkoušky vloh ostatních plemen v honitbě Ovčáry – Nedomice.
* Termín pochodu „3. ročník Dogtrekk Po stopách Rudolfa II“ je letos od 3.5. do 4.5.
Dogtrekkař je psovod spojený vodítkem nebo postrojem se svým psem a po celou dobu trasy
se nesmí od svého psa odpoutat a má povinnost si po svém pejskovi uklidit. Trasy pochodu
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  Více na https://zko-staraboleslav.cz/, nebo FB.
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry zve fanoušky na mistrovská utkání:
13.4 SO Ovčáry – Sazená
20.4. SO Vehlovice – Ovčáry
27.4. SO Ovčáry - PTZ Nelahozeves
5.5. NE Liběchov – Ovčáry
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