Informace z Obecního úřadu
19.12.2018
* Betlémské světlo – skauti z Kostelce nad Labem přivezou plamínek k obecnímu úřadu do
Ovčár, v neděli 23.12. od 17:00. Zastupitelé Ovčár zvou na ochutnávku rybí polévky, která
stejně jako Betlémské světlo neodmyslitelně patří k Vánocům.
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Baran, oznamuje ordinační dobu v období vánoc:
- čtvrtek 27.12. – neordinuje se, ZAVŘENO
- pátek 28.12.
– ordinace 13:30 – 16:00
- pondělí 31.12. – ordinace 8:00 – 10:00 JEN AKUTNÍ PŘÍPADY (bez odběrů)
* FCC Neratovice oznamuje, že svoz odpadu, který připadá na Nový rok, se NEBUDE konat,
a namísto toho se svoz uskuteční již v NEDĚLI 30.12., nezapomeňte tedy na popelnici !!!
* Oznámení OÚ – úřední dny začnou v pondělí 7.1.2019. Známky na popelnice nejsou
v prodeji, ještě jsme je neobdrželi od FCC. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra našemu
úřadu bude od r. 2019 umožněno ověřovat podpisy a pravost listin  Po novém roce budeme
muset na školení a složit odborné zkoušky, poté začneme s ověřováním pro vás.
* Společnost VKM a.s. (Vodárny Kladno-Mělník) oznamuje, že se cena vodného pro rok 2019
nezvyšuje (asi naposledy), a zůstává za cenu 53,24 ,- Kč/m³ včetně DPH.
* Tento týden mne navštívil přípravář výroby firmy Colas, který mi přivezl „vánoční dárek“.
Tím je oznámení, že rekonstrukce hlavní silnice se opravdu uskuteční, a to od března 2019
 Bude trvat cca 3 měsíce, od křižovatky v Ovčárech na konec Nedomic se bude frézovat
asfaltový povrch, místy čistit a obnovovat příkopy. Do Všetat budou opraveny krajnice. Nic
není zadarmo a bez těžkostí, ani nás nemine uzavírka průjezdu obcí a objížďka, náhradní trasa
dopravy, atd. Prosím obracejte se na mne s vašimi požadavky na dopravu, ať se co nejlépe
připravíme na omezení. Věřím, že to společně zvládneme, jinak to ani nejde.

* A na závěr letošního hlášení přijměte přání krásného prožití vánočních svátků,
všeho nejlepšího v novém roce, hlavně zdraví a lásky, a také hodných sousedů 

