Informace z Obecního úřadu
23.8.2017
* Milí sousedé, okurková sezóna nám pomalu končí, tak se ozýváme s několika zprávami.
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková, oznamuje, že má tento týden dovolenou,
zastupuje zdravotní středisko Chrást.
* Zastupitelstvo obce srdečně zve na veřejné zasedání, které se uskuteční v úterý 29.8. od
19:00 na obecním úřadě. Hlavním bodem programu bude schválení vítěze výběrového řízení
na obsazení místa ředitele naší MŠ a ZŠ, dále uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na
zřízení věcného břemene (ČEZ), diskuse se sousedy, vaše podněty.
* Dnešním dnem byl zahájen výkup padaných jablek na Mělníku – sběrna druhotných
surovin LaRa šrot, Nádražní 3602. Cena 3,- Kč/kg. Tel. p. Uhrik – 774 735 802.
* V Ředhošti probíhá samosběr brambor a cibule, 100% čerstvé přímo z pole, bez použití
chemie. Bližší informace u pana Hory, kontakt: 722 735 099. Cibule za 5,- Kč/kg, brambory
odrůdy Adéla – 600,- Kč/řádek (150-170kg brambor z 1 řádku), možno i půl řádku.
* Základní škola Všetaty oznamuje, že slavnostní zahájení nového školního roku bude
v pondělí 4. září v 8. 00 hodin na náměstí před vchodem do budovy 1. stupně.
* Včera proběhlo poslední kolo konkurzu na ředitele naší ZŠ a MŠ. Konkurzní komise jako
nejvhodnějšího kandidáta vybrala paní Hanu Krupičkovou a doporučuje ji zastupitelstvu ke
schválení.
* V současné době také probíhají intenzivní jednání o integraci veřejné dopravy oblasti
Byšicka a Mšena s Prahou. Protože se autobusové linky také týkají Všetat, kam máme linku i
my, jsme součástí této integrace také. Požádala jsem o možnost protažení spojů z Kostelce
nad Labem, které končí v Ovčárech. Prosím dejte mi vědět, jestli byste je využili – jedná se o
spoj v 6:15 a 16:02 z Ovčár do Kostelce, a dále v 15:52 z Kostelce do Ovčár. Také bych ráda
navrhla ještě jednu zastávku – ke konci obce, v okolí křížku. Zítra se bude ověřovat, zda-li je
to technicky možné. Prosím vás dejte mi jakkoli vědět – zavolejte, SMS, email … v případě,
že byste zastávku či nové spoje na Prahu využili. Jinak by bylo neekonomické se do
vylepšení pouštět. Mockrát děkuji za spolupráci 
* Víte, že byl založen nový fotbalový oddíl – FC Sokol Ovčáry? Není to oddíl Sokola, i
když název si vypůjčil. V Ovčárech se tedy opět bude hrát fotbal, a začne se pěkně od píky,
nejnižší třídou. Založili ho bratři Klobásové – Tomáš a Standa, spolu s dalšími nadšenci
z našich obcí a okolí. Tuto sobotu 26.8. od 17:00 se odehraje první mistrovské utkání
s mužstvem SK Vojkovice. Přijďte zafandit, podpořit a na pivko, hospoda jede v plném
proudu, sudy naražené, není na co čekat. Vstupné by mělo být dobrovolné, jako příspěvek do
klubové kasy. Hospodu na hřišti již nevede Tibor Botoš, ale novým nájemcem je právě
Tomáš Klobása.

