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* TJ Sokol Přívory a Sdružení Přátel Bitvy Přívorské si Vás dovolují pozvat na již tradiční
společenskou událost – Přívorskou bitvu v sobotu 29.8. Na své si přijdou nejen znalci historie
a historického válečnictví, ale také děti. Občerstvení bude připraveno v tradiční Taverně, kde
si budete moci vybrat a zakoupit rozličné elixíry a nápoje z medu a chmele vařené.
13:00 - Turnaj Těžkooděnců, 14:00 - Turnaj Lehkooděnců, 15:00 - Bitva Období Gotika, 16:00 - Válka Pážat
- (Naši udatní Vikingští válečníci svolili, že opět změří své síly s vašimi ratolestmi)
17:00 - Bitva z období 17tého století, 18:00 – Ewenay, 19:00 – Metanoon, 21:00 - Ohnivá Show Novus O.

Vstupné pro diváky - Dospělí 100kč, Děti 50Kč, děti menší než meč strážce vchodu vstupné
neplatí.
* Ovčárští Barbaři, ve spolupráci s úřady, Hasiči a Copánkem, zvou na oblíbený Apache
Race – závod všech druhů motorek. Akce se uskuteční v sobotu 5.9. v Ovčárech na hřišti,
závod odstartuje ve 13:00, po skončení soutěže pro děti i dospělé, drobná tombola. Občerstvení
zajištěno, po celou dobu pro děti skákací hrad.
* DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává ve středu 2. září 2020 ve 13:45
hod. u kapličky kuřice (pouze hnědé) - stáří 18. týdnů, cena 185 Kč/ks. Drůbež možno
objednat na tel.: 777 98 99 78.
* Drůbež Novák HB s.r.o.- drůbežárna Mírovka, prodává 2.9. ve 13:45 u rybníka nosné
kuřice stáří 18 týdnů, cena 175 Kč/ kus. Kuřice je nutné si předem objednat na tel. 777 556 036.
* V obci byl nainstalován nový bezdrátový rozhlas, Středočeský kraj odsouhlasil dotaci 80%.
Rádi bychom vás vyzvali k výběru písničky před hlášením  Posílejte či volejte nám tipy,
čím byste rádi nahradili Michala Tučného  Na hlášení fotbalu navrhujeme „Zelená je tráva
…“ , na obecné hlášení např. „Škoda lásky“ nebo nějakou pěknou polku, či moderní písničku.
Návrhy písniček můžeme pak přehrát v rozhlase a na veřejné schůzi vybrat.
* V herně školky probíhá rekonstrukce podlahy. Byla vykopána podlaha původní a
nahrazena novou, zaizolovanou a zateplenou skladbou s linem. Součástí je i vymalování stěn.
Taková oprava by byla potřeba v celé škole … cena této opravy bude cca půl milionu, Kraj
přislíbil částku 100 tis Kč. Věříme, že vše stihneme do začátku školního roku v úterý 1.9. 
* Začíná předvolební kampaň do krajských voleb. V rámci té můžete ve středu 26.8.
odpoledne vidět pana Martina Kupku s družinou příznivců projíždět na kole Nedomicemi a
večer od 20:30 v Brandýse na náměstí budou promítat film 3 Bobule, zdarma.
* V poslední době v našich obcích probíhá série drobných krádeží. Dle informací Policie ČR
(středisko Kostelec) naše obydlí nebývají zamknutá, často mají otevřená vrata, věci jsou volně
přístupné na pozemku, atd. Prosím zabezpečte lépe svoje domovy a v případě, že máte
důvodné podezření na zloděje, volejte ihned linku 158.

