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* Oznamujeme, že v sousedních Ovčárech bude v termínu od 18.7. do 1.8. probíhat
rekonstrukce vážních míst, silnice II/331 bude uzavřena. Nebude možné tedy projet na
Kostelec nebo Mělník. Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena ze směru od Staré
Boleslavi přes Dřísy, Konětopy, Čečelice a Všetaty na křižovatku na Kostelec. Ze směru od
Mělníka objízdná trasa povede přes Všetaty a Nedomice zpět do Ovčár na křižovatku, a pak
možno dále na Starou Boleslav. Očekávejte tedy prosím zvýšený pohyb vozidel.
Z důvodu našeho nesouhlasu s vedením objízdné trasy i pro nákladní dopravu přes Nedomice
bylo svoláno jednání všech úřadů a zúčastněných obcí, nebylo jednoduché. Byl domluven výše
popsaný kompromis, kdy objízdná trasa bude jednosměrná, tedy přes Nedomice jen pro
automobily ze směru od Mělníka (Kostelce, Tišic, …), z opačné strany pojedou přes Dřísy. Po
skončení rekonstrukce vah bude v Nedomicích natrvalo umístěn zákaz vjezdu vozidlům nad
12t, vyjma dopravní obsluhy.
* Rekonstrukce čistírny odpadních vod – v měsíci červnu proběhly kolaudace na čistírně a
výstavbě kanalizace ve Lhotě. Vyzýváme tímto naše sousedy, kteří mají nachystanou, ale
zavřenou, přípojku tlakové kanalizace, aby navštívili osobně provozovatele – firmu
Stavokomplet v Brandýse nad Labem/Zápech a po uzavření smluv vám bude vaše přípojka
otevřena do hlavního řadu. Počet míst pro připojení rodinných domů v našich obcích je
omezený, proto neotálejte.
* Dotace – během měsíce června jsem vypracovala a podala žádosti o dotaci na:
- rekonstrukci asfaltového chodníku podél hlavní silnice (u Fabiánů, Hašků, Kalašových …)
a jeho dostavbu až k autobusové zastávce u křížku. Předpokládané náklady 970 tis Kč.
- nový bezdrátový rozhlas, který zahrnuje výměnu rozhlasové ústředny na obecním úřadě a
30 ks venkovních reproduktorů s akumulátory. Předpokládané náklady 250 tis Kč.
- opravu podlahy v herně mateřské školy. Předpokládané náklady 500 tis Kč.
Jsme si vědomi skutečnosti, že pro obec je prioritní opravit cesty v Kozí ulici a za křížkem,
včetně návsi. Bohužel, dotace na tento typ oprav nejsou, a letos ani nebudou vypsány.
Podáváme žádosti tam, kam můžeme.
Dále by mělo být podpořeno rozšíření dětského hřiště u rybníka o fitness prvky,
workoutovou sestavu a pergolu, v hodnotě 400 tisíc. Zde by byl nulový příspěvek obce, vše
hrazeno z rozpočtu Krajského úřadu. Opět, jiné projekty – na opravu návsi, komunikace,
krajský úřad nepodporuje a projekty nám zamítl.
Zamítnuta nám byla žádost o dotaci na rekonstrukci zvoničky s pastouškou u rybníka
(demolice a následně výstavba zvoničky a domku na stejném půdoryse), v hodnotě cca 13 mil
Kč. Záměrem je do pastoušky přesunout obecní úřad a uvolnit tím místo v budově školy pro
školku či družinu.
A kurioziota na závěr, MMR nám oznámilo, že nám také zadotuje rozšíření dětského hřiště,
které nám ovšem loni a předloni zamítlo. A protože nám nabízí 60% dotace, jejich nabídku
odmítneme, protože na tuto akci použijeme 100% dotaci od Kraje, jak jsem již uvedla výše.
* Milí sousedé, od 11. – 19.7. čerpám dovolenou, Lucka bude, mimo čtvrtek. Přeji všem
krásné prázdniny, odpočinek, a také bych ráda už nějakou společnou akci!   

