Informace z Obecního úřadu
25.3.2019
* Stavební úřad Všetaty sděluje, že ve středu dne 27.03.2019 bude od 12.30 do 17.00 hod
stavební úřad uzavřen z důvodu školení.
* Komplexní pozemkové úpravy – v pondělí 25.3. bude na našem úřadě k nahlédnutí první
návrh nového upořádání pozemků, a to od 11:00 – 17:00 hod. a také v úterý, od 8:00 – 14:00.
Ten, koho se to týká obdržel pozvánku poštou.
* Dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce naší hlavní silnice se po několikrát
změněném termínu realizace odkládá na neurčito – z důvodu nepřidělení investičních
prostředků Krajské správě a údržbě silnic. Co k tomu říci …
* Oznamujeme uzavírky železničních přejezdů – v Ovčárech od čtvrtka 4.4. 8:00 do pátku
5.4. 18:00. Zastávka autobusové linky č. 476 v Nedomicích bude zrušena, nástup a výstup
možný jen v Ovčárech. Školní spoj v 6:50 do Všetat a 7:07 do Neratovic ve čtvrtek ráno ještě
pojede. Přejezd na Všetaty (od Kostelecké křižovatky do Všetat) bude uzavřen od úterý 9.4.
8:00 do pátku 12.4. 18:00. Objíždka do Všetat bude vedena přes Nedomice, očekávejte prosím
zvýšený průjezd vozidel.
* Ověřování podpisů a shody listin na našem úřadě je již plně spuštěno. Cena 30,- Kč/podpis.
* Komu utekl rezavý, malý, starší pejsek, kříženec, prosím ozvěte se mi na 606 357 436,
máme ho zatím doma, než ho odvezeme do útulku.
* Autobus do Hybernie na muzikál Doktor Ox v sobotu 30.3. bude odjíždět od školy v 16:30.
Dopravu hradí OÚ.
* Volby do Evropského parlamentu – žádáme občany jiných členských států EU než ČR,
kteří se chtějí zúčastnit voleb do EP ve dnech 24. a 25.5., aby se nahlásili na našem obecním
úřadě do 14.4. 16:00.
* Naše ZŠ a MŠ pořádá den otevřených dveří – v úterý 2.4. od 8:00 – 16:00. Nabízí možnost
prohlédnout si školu i školku přímo „v akci“ během vyučování, dozvědět se spoustu informací,
zažít pohodovou atmosféru a vstřícnost naší školy. Zápis do 1. třídy 11.4. od 13:00.
* V sobotu 30. března v 13.25 hodin u rybníka se uskuteční prodej nosných kuřic ve stáří
14 týdnů, cena 140,- Kč/ kus, barva červená a černá. Prodávat bude Svoboda, Lučice.
4.4. ve 13:45 bude prodávat Mírovka slepice za 190,- Kč/ks ve stáří 21 týdnů.
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry zve fanoušky na mistrovská utkání:
30.3.
6.4.
13.4

SO Sokol Ovčáry – Lobkovice
SO Velký Borek B - Sokol Ovčáry
SO Sokol Ovčáry – Sazená

15:00
16:30
16:30

