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* Milí sousedé, Regionální muzeum Mělník nabízí do prodeje knížku „Pověsti z Mělnicka, 

Neratovicka, Kostelecka a Kralupska“, od stejných autorů jako předešlá knížka pověstí – z 

Kokořínska. Cena je 200,- Kč a objednávám je hromadně. Kdo byste měl zájem, a ještě jste se 

nenapsali na Facebook, dejte mi vědět do pondělí, prosím, nakoupím a přivezu. 

 

* Spolek Ovčárští Barbaři srdečně zve na další ročník akce Apache Race Memory - již 

tuto sobotu 3.9. od 14:00 na hřišti. Proběhne závod všech typů motorek, pro děti každý místní 

spolek připravuje soutěž. Dále se děti můžou těšit na tombolu, skákací hrad, malování na 

obličej a další. Pro dospělé všech věkových kategorií bude hrát hudba, občerstvení zajištěno.  

 

* Nabídky slepiček: 

1. farma DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává v pátek 2. září 2022 v 

13:45 hod. u zvoničky kuřice hnědé, černé a bílé -  stáří 17 - 21  týdnů, cena 215 - 245 Kč/ks. 

Objednání (doporučujeme) je možné na tel.: 777 98 99 78 nebo 

drubezarna.mirovka@seznam.cz  

 

2. Drůbež Novák HB s.r.o.- drůbežárna Mírovka, prodává ve čtvrtek 8.9. od 13:45 nosné 

kuřice ve stáří 17 týdnů za cena 200 Kč za kus. Objednávky na 777 556 036.  

 

* Provozovatel tlakové kanalizace – firma Stavokomplet – žádá majitele nemovitostí, které jsou 

výhradně napojené na veřejný vodovod, aby nejpozději do 9.9. zaslali stav vodoměru přes 

webové stránky http://www.stredoceskavoda.cz/odberatele/hlaseni-o-stavu-vodomeru/ nebo na 

emailovou adresu: ripova@stavokomplet.cz , případně pomocí SMS na číslo 702 094 522. 

Nezapomeňte uvést adresu odběrního místa a jméno odběratele. 

 

* Volby do Zastupitelstev obcí proběhnou letos 23.-24.9., společně s volbami do 1/3 Senátu. 

Naše zastupitelstvo bude mít i v nadcházejícím období 7 členů. Vytvořena byla 1 kandidátka 

s 9 uchazeči. O vaše hlasy budou žádat 4 stávající zastupitelé, krátce vám je představím – paní 

Radka Dlabačová, pánové Pepa Holec a Ondra Ječný, a já. Řady zastupitelů by rádi doplnili – 

nejprve dámy – paní Dana Halbichová a Martina Honalová, za pány Roman Halbich, Pepa 

Kubánek a David Fabián. Volební program jsme nesepisovali, neb dle mého názoru zejména 

parlamentní volby mnohokrát ukázaly, jak je tento dokument platný… ale plány a cíle máme, 

k tomu tajné sny …  Asfaltování ulic máme hotové, chceme pokračovat v rekonstrukcích – 

návsi, veřejné osvětlení (z části hotovo), škola, odbahnit rybník – jen se domluvit jestli v něm 

chovat ryby nebo se koupat. Řešit odpadové hospodářství, vybudovat sběrné místo, nastavit 

rozumný systém a tomu odpovídající cenu. Řešit energie. Přestavět Pastoušku na obecní úřad. 

Tím snem je třeba vysadit ovocný sad na stráni, ovoce sbírat, případně zpracovat, dát 

dohromady kroniku obce, zorganizovat obecní slavnost, a další … 

 

* Probíhá kolaudace nové ulice na konci obce, jaký dáme této lokalitě název? ČEZ nazval nové 

trafo „Za potokem“. Na veřejné schůzi to probereme, pokud máte tip, nebo víte jestli tato lokalita 

mívala dříve nějaké pojmenování, dejte nám prosím vědět. 
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