Informace z Obecního úřadu
29.8.2019
* Na změny ordinační doby Zdravotního střediska Všetaty jsme si již zvykli … pro září
obecně platí:
Příští týden:
Po, St:
7 – 11:00 pan doktor
St 4.9. 8 – 11:00 pan doktor, bez sestry (odběry nejsou)
Út, Čt:
pouze sestra
Čt 5.9.
ZAVŘENO
Pá:
13 – 16:00 pan doktor
Pá 6.9. 14 – 16:00 pan doktor, bez sestry (odběry nejsou)
Paní doktorka se ještě zaučuje, plně bude ordinovat od října.
* Včera byl zahájen výkup padaných jablek v Mělníku - LaRa šrot, sběrna druhotných surovin,
Nádražní 3602, kontakt p. Uhrik – 774 735 802. Výkupní doba Po – Ne od 7 – 18 hod.
* Skupina historického šermu zve na 10. ročník bitvy do Přívor. Program začíná v sobotu
31.8. od 12:00 (otevření tržiště), zahájení ve 14:00, v 15:00 gotická bitva, v 17:00 renesanční
bitva, od 19:00 kapela Metanoon a ve 20:30 grandiózní ohňové vystoupení. V průběhu
odpoledne probíhají soutěže pro děti i dospělé, ukázky sokolnictví a mnoho dalšího ….
* Základní škola Nedomice srdečně zve žáky a jejich rodiče na zahájení školního roku,
v pondělí 2.9. od 8:00. Pravidelný provoz školní jídelny a družiny bude zahájen v úterý 3.9.
* ZŠ Všetaty zahajuje školní rok také v pondělí 2.9. – setkání v 8:00 na náměstí.
* DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává ve čtvrtek 5. září 2019 ve 13:45 hod
u zvoničky kuřice - hnědé, černé, bílé - stáří 19-21 týdnů, cena 185-195 Kč/ks.
Poslední prodej v tomto roce!
* Ovčárští Barbaři zvou na akci pro děti i dospělé – Apache Race Memory. Koná se
v sobotu 7.9. v Ovčárech na hřišti. Ve 13.00 start vtipného závodu motorek jakéholi druhu,
soutěže pro děti, skákací hrad, živé kapely, občerstvení … již druhý ročník této akce!
* Byla vysoutěžená veřejná zakázka na chodník (v zatáčce podle Horských, k Jakubcovým).
Nejnižší cenu – téměř 850 tis Kč, nabídla firma Neumann. Začít by se mělo v září, pokud
obdržíme dotaci (cca 450 tis Kč) z IROP, vyhlášenou mělnickou MAS Vyhlídky. Dotaci na
rekonstrukci silnice v Kozí ulici a na Oskořínku od MMR jsme neobdrželi 
* Veronika Danihelová z Ovčár (vnučka paní Hötzelové) hledá podnájem pro sebe a 2 děti (6
a 2,5 roku) v blízkosti naší školy a školky. Jsou v nelehké životní situaci po smrti otce a druha,
Jaroslava Buliny.
* Spolek Copánek oznamuje, že letos nebude pořádat výstavu a soutěž dýní, která se
v posledních ročnících omezila již jen na výtvory ZŠ a MŠ a členů rodin organizátorek.
Budeme se na vás těšit na lampionovém průvodu na Dušičky 

