Informace z Obecního úřadu
7.8.2018
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že sestřička má v týdnu od 13.8. dovolenou,
nebudou odběry. Pan doktor bude přítomen v Po a St od 8-11, v Pá od 13-16.
* Ordinační hodiny ZS Všetaty na srpen:
Po
Út
St

7:00 – 11:00 Baran
8:30 – 12:00 Školová
7:00 – 12:00 Baran

Čt
Pá

8:30 – 12:00 Školová
13:00 – 16:00, 16-17 objednaní, Baran

Prázdninový rozpis mají i dětské lékařky v Kostelci a Všetatech, společný rozpis je na
vývěsce u krámu nebo na webu obce.
* Pozemkové úpravy - na obecním úřadě máme pro každého účastníka k nahlédnutí a
kontrole soupis všech pozemků dle listů vlastnictví, které vstupují do pozemkové reformy, a
to do 20.8. Vlastníci obdrželi totéž poštou, my zde máme asi více podrobností. Je potřeba, aby
si každý odkontroloval, že do úprav jsou zahrnuty VŠECHNY jeho pozemky, aby o nějakou
výměru, či kvalitu, nedopatřením nepřišel. Případné nesrovnalosti či připomínky a návrhy
sdělte písemně Pozemkovému úřadu na Mělníku do 23.8. Konzultace se zpracovatelem úprav
bude vlastníkům umožněna v pondělí 20.8. od 10:00 do 16:00 na našem obecním úřadě.
* Výsadby stromů – minulý týden nám byla přiznána dotace na výsadbu stromů podél části
cesty na stráň naproti Fabiánovým a části cesty ke kapličce, za lipami  Domlouváme posun
výsadeb na příští rok, jestli bude lepší počasí a do té doby zajistíme vhodné zalévání. Spolu
s pozemkovými úpravami se snažíme cestami udělat okruh kolem stráně a také napojit se na
cesty do sousedních vesnic. Samozřejmě, že cesty budou primárně sloužit k přístupu na
pozemky.
* Minulý týden jsem byla přizvána ke svozu odpadků. Jsou stížnosti na obsah popelnic,
nachází se v nich často bio odpad (tráva, větve, plevel, zbytky potravin …), stavební suť,
tříděný odpad … některé popelnice nemají známky. Se svozovou společností bylo dohodnuto,
že vám tímto připomenu nutnost třídit odpad a opatřit popelnice známkami (na plotě nevadí,
ale prosím odstraňte známky staré). Popelnice obsahující bio nebo stavební suť nebudou
vysypávány. U suti hrozí poškození vozu, posádky či vaší popelnice. Děkujeme za pochopení
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry pořádá nábor dětí do fotbalu! 15.8. od 18:00 na hřišti
v Ovčárech. Pokud dítě fotbal baví, nechť se dostaví s rodiči a dozví se více. Kontakt:
728 756 827.
* Martina Milfajtová organizuje cvičení pro všechny, kdo si chtějí zlepšit kondici i náladu.
Začíná se 9.9. od 19:00 vedle fotbalového hřiště v Ovčárech, na betonové ploše. Cvičit se bude
každou středu a neděli, s sebou podložku a ručník, pití, dobrou náladu  kontakt 725 928 523.
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry zve fanoušky na přátelská utkání, která sehraje na svém
hřišti v sobotu 11.8. od 17:00 proti Spartě Mratín a 18.8. od 17:00 proti Sokolu Mlékojedy.

