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* Předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček dne 21.6.2018 rozhodl o udělení
obecního znaku a vlajky téměř stovce obcí a měst, mezi nimi i naší obci. V nejbližší době
očekáváme konkrétní instrukce o tom, kdy budeme moci náš znak a vlajku začít používat 
* Naše základní a mateřská škola zve širokou veřejnost na Zahradní slavnost, která se bude
konat tuto středu 27.6. od 17:00 na školním hřišti. Na tomto slavnostním ukončení školního
roku 2017/2018 uvidíte šerpování předškoláků a žáků 4. třídy, ukázku hasičské techniky, bude
se malovat na obličej, strhne se vodní balonková bitva, vyzkouší bodyzorbing. Připraveno
bude občerstvení a tombola 
* V sobotu 30.6. se od 11:00 na fotbalovém hřišti v Ovčárech bude konat již 4. ročník
tuningového srazu „Top Power“. Tento sraz pořádá skupina nadšenců kolem Slávka Ondráka
ml. a Kamči Fabianové. Tento sraz nebude jen o autech, ale také pomůže lidem v nouzi –
tříleté Elišce Novotné, která trpí nevyléčitelnou chorobou „atypický Rettův syndrom“. Na
srazu se tedy budou vybírat plastová víčka a plechovky, ale kromě toho bude na programu dne
samozřejmě soutěž o TOP 5 aut. Občerstvení zajištěno, přijďte podpořit dobrou věc.
* Ordinační hodiny zdravotního střediska ve Všetatech v období státních svátků:
Celý týden od 2.7. do 6.7 má sestřička dovolenou, nebudou odběry.
Po 2.7.
Út 3.7.
St 4.7.
Čt 5.7.
Pá 6.7.

8:00 – 11:00
neordinuje se
8:00 – 11:00
státní svátek
státní svátek

Baran

Po 9.7.
Út 10.7.
St 11.7.
Čt 12.7.
Pá 13.7.

8:00 – 11:00
7:00 – 11:00
8:00 – 11:00
7:00 – 10:00

11:00 – 12:00 na objednání
Baran
bez lékaře, pouze sestra
pouze lékař, sestra dovolená
bez lékaře, pouze sestra
13:00 – 16:00
16:00 – 17:00 na objednání

Baran

Baran

Docela hrůza, že?
* Krajská hygienická stanice ve spolupráci s Českou mykologickou společností zvou zájemce,
kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru,
nebo provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru
připravovat pokrmy ke zkouškám ze znalosti hub. Jediný termín pro zájemce mající trvalý
pobyt ve Středočeském kraji je vyhlášen na 23. srpna 2018 v 10:00, v zasedací místnosti
budovy KHS středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2 (stanice Karlovo
náměstí na trase metra B). Formulář žádosti naleznete na www.khsstc.cz nebo na našem úřadě.
Více informací ke zkouškám naleznete na úřední desce a našich internetových stránkách.

