Informace z Obecního úřadu
22.5.2019
* Tento víkend nás čekají volby do Evropského parlamentu. Volební komise se na vás bude
těšit v pátek 24.5. od 14:00 do 22:00 a sobotu 25.5. od 8:00 do 14:00. S sebou volební lístky
a občanský průkaz.
* V pátek 24. května v 13.25 hodin u kontejneru u rybníka se uskuteční doprodej nosných
kuřic ve stáří 21 týdnů, za 165 ,- Kč/ kus, barva červená a černá a doprodej rozkrmených krůt,
BIG 6, stáří 10 týdnů, cena 295,- Kč/kus. Prodávat bude Svoboda, Lučice 569 489 358
* V rámci oslav 25. výročí otevření firmy ve Všetatech zve společnost THIMM na prohlídku
výroby obalů. V sobotu 25.5. od 9 – 11:00 (poslední vstup na prohlídku je v 10:45)
* Městys Všetaty pořádá zájezd Po stopách zábavné historie na Kutnohorsko – v neděli
26.5.2019. Za 500,- Kč navštíví zámek Žleby, zámek Kačina, lázeňskou promenádu
v Poděbradech, oběd ve staročeské restauraci v Kutné Hoře. Více info na našem OÚ či webu.
* Zastupitelstvo obce zve na veřejnou schůzi, která se uskuteční v pondělí 27.5. od 20:00.
Na programu je delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti VKM, a.s.,
schválení účetní závěrky obce za rok 2018, úpravy rozpočtu. Prostor bude věnován i vašim
záležitostem.
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje změnu ordinačních hodin od 1.6., která spočívá v
doplnění lékaře. Úterky a čtvrtky bude ordinovat MUDr. Edita Hrnčířová.
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

7:00 – 11:00, 11:00 – 12:00 objednaní, MUDr. Baran
8:00 – 11:30, MUDr. Hrnčířová
7:00 – 11:00, 11:00 – 12:00 objednaní, MUDr. Baran
7:00 – 11:30 MUDr. Hrnčířová
13:00 – 16:00, 16:00 – 17:00 objednaní, MUDr. Baran

* Dětský den se bude konat v neděli 2.6. od 13:30 na hřišti v Ovčárech. K jeho organizaci se
přihlásil SDH Ovčáry – Nedomice za podpory obcí, soutěže připraví všechny oslovené spolky.
Nebude chybět skákací hrad, barevná pěna, občerstvení a ceny pro soutěžící.
* Železniční přejezd mezi Všetaty a křižovatkou na Kostelec bude zavřený z důvodu opravy
od 3.6. 8:00 do 8.6. 20:00. Objíždka povede přes Nedomice.
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry zve fanoušky na mistrovská utkání:
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Ovčáry - Dolany
Jeviněves - Ovčáry
Ovčáry - Řepín
EMĚ Mělník - Ovčáry

