Informace z Obecního úřadu
2.5.2012
* Odečet spotřeby vody bude probíhat v naší obci ve čtvrtek 10.5. mezi 9:00 a 14:00.
Nebudete-li v uvedený čas doma, zanechte prosím stav vašeho vodoměru na viditelném
místě pro zaměstance vodáren.
* Děti ze ZŠ a MŠ Nedomice srdečně zvou rodiče a přátele na již tradiční JARNÍ
BESÍDKU, kterou škola i školička každoročně pořádá k příležitosti Dne matek. Letos se na
Vás těší v pátek 11.května ve 13hodin v sále hospody Na hřišti v Ovčárech.
* Sběr elektrospotřebičů – pátý ročník soutěže „Ukliďme si svět“, do které je zaregistrovaná
i naše škola, končí 16.5. Pokud máte doma ještě nějaké nefunkční elektrospotřebiče, prosím
doneste je do školy či na obecní úřad do konce tohoto týdne, tj. do 11.5.2012
Věřím, že v této soutěži budeme pokračovat dál, proto spotřebiče donesené po tomto datu se
již budou započítávat do ročníku nového.
* Nabídka zájezdu na divadelní představení „Pozvání na večírek“ v Divadle U Hasičů –
v pondělí 4.6.2012 od 19:00, jedná se o komedii o životě. Hrají: Pavel Trávníček, Světlana
Nálepková, Ladislav Frej, Jana Švandová, Kateřina Janečková, Radim Jíra. Vstupenky
prosím objednávejte u paní ředitelky ZŠ a MŠ M. Gregorovičové. Cena vstupenky 240,- Kč
plus doprava. Čas odjezdu a cena za autobus bude upřesněna.
* Nabídka zaměstnání – AGRI CS a.s. v Tišicích hledá mechanika zemědělských strojů
CASE IH a GREAT PLAINS. Požadavky: SOU s maturitou nebo vyučení v tech. oboru se
zaměřením na opravy zem. strojů nebo automechanik, praxe v opravárenství, základní
znalost práce na PC, ŘP skupiny B, C, T, E, speciální průkazy (svářečský, strojní, atd.)
výhodou. Více na www.agtrotec.cz, nebo 519 402 152 – Z. Kosíková, kariera@agrotech.cz
* Rozpis zápasů Sokola Ovčáry na nejbližší období:
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