Informace z Obecního úřadu
13.9.2019

* Další informace k rekonstrukci hlavní silnice – celková uzavírka obce v 1. etapě bude až
ke křížku u Hůlků (ale osobně si myslím, že se protáhne až k Fabiánovým na konec obce).
Doba opravy, a tím i uzavírek, se prodlužuje – každá z etap o 14 dní:
- etapa I. – 23.9.2019 – 6.11.
- etapa II. – 7.11. – 22.12.
Dále platí, že uzavírka bude úplná, jen residentům bude umožněn pohyb po hlavní silnici.
Pokud bude překop v místě vjezdu, pan stavbyvedoucí upozorní dotčené obyvatele osobně den
předem a dohodne se s vámi. Pro vaše možné dotazy a připomínky pan stavbyvedoucí nabízí
schůzku před započetím prací – ve středu 18.9. v 17:30 před naším obecním úřadem.
Vysvětlí rozsah a postup prací, nabídne své kontakty, pobaví se s vámi nad vašimi konkrétními
požadavky. Děkuji všem, kdo zareagovali na výstavbu přípojek na vodu a kanalizaci, již se na
tom pracuje.
* Obec Liblice spolu se Spolkem včelařů v Byšicích zve na Den Medu, který se uskuteční na
zámku v Liblicích, tuto neděli 15.9. od 10 do 17 hod. Akce je určena široké veřejnosti, těšit
se můžete na prezentace včelařství, ochutnávky a prodej medů, medoviny, medového piva,
kosmetiky a dalších včelích produktů, tematické menu v zámecké kuchyni, tvořivé dílničky,
výrobu svíček, a mnoho dalšího.
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že v pondělí 16. září je ordinace bez lékaře.
* Český svaz chovatelů, ZO Stará Boleslav, pořádá výstavu drobného zvířectva ve dnech
20.-21.9. v chovatelském areálu ve Staré Boleslavi. Otevírací doba je v pátek od 14-18,
v sobotu od 8 – 16 hod. V případě hezkého počasí po celou sobotu představení králičího hopu!
* Myslivecké sdružení Dřísy – Ovčáry a Klub chovatelů českých fousků pořádají Klubovou
výstavu českých fousků s udělováním titulů, v sobotu 28.9., na myslivně. Program začíná
přejímkou psů od 7:30 – 9:00, zahájení výstavy je v 9:00, posuzování v kruzích a soutěže od
9:15 – 15:00. Tato akce bude rozhodně stát za návštěvu nejen fanoušky myslivecké kynologie.
* FC Sokol Ovčáry srdečně zve na svá utkání, přijďte fandit!
14.9. 16:30
Sokol Ovčáry - Sokol Hostín
22.9. 16:30
Sokol Dolany - Sokol Ovčáry
28.9. 16:00
Sokol Ovčáry - FC Lobkovice

