Informace z Obecního úřadu
21.6.2022
* Zastupitelé naší obce vás srdečně zvou do letního kina na myslivnu, tuto sobotu 25.6. od
21:30. Promítat se bude pohádka pro celou rodinu – Tajemství staré bambitky 2. Myslivna
bude otevřená od 19:00 pro občerstvení a povídání se sousedy. Vhodné je přinést si deku či
cokoli pohodlného na sezení/povalování se. Občerstvení bude v režii Tomáše Klobásy a
vstupné je zdarma 
* Středočeské vodárny upozorňují, že plnění bazénů vodou a zvýšené zalévání z veřejného
vodovodu může způsobit nárazový nápor na kapacity vodovodů a překročení limitních hodnot
průtoku a s tím spojené problémy, jako je krátkodobé zvýšení koncentrace železa v pitné vodě. I
když tento zákal nemá vliv na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její senzorické vlastnosti a
voda v bazénu je zakalená. Těmto problémům se zákalem, popř. s poklesem tlaku vody, který se
negativně projeví i u ostatních odběratelů, je možné předejít objednávkou cisterny od vodáren
nebo zaléváním/napouštěním bazénu mimo špičky.
* Náš obecní úřad navštívily zaměstnankyně sociálního odboru městského úřadu
v Neratovicích a nabízejí pomoc osobám s tíživou životní situací (nezaměstnanost, ztráta
bydlení, stáří, domácí násilí …) Můžeme sjednat občasné osobní schůzky u nás na úřadě nebo
je možné oddělení sociálních věcí a zdravotnictví kontaktovat přímo na tel.: 315 650 452,
315 650 464.
* Seniorům můžeme poskytnout tzv. „Seniorskou obálku“ – formulář k vyplnění
informacemi o užívaných lécích, aktuální zdravotním stavu, kontakt na blízké nebo
praktického lékaře, atd. – vystaví se např. na ledničce, dveřích, apod. a poslouží např. při
rychlém zásahu záchranářů v domácnosti. V případě zájmu k vyzvednutí na našem úřadě.
* Usmálo se na nás štěstí – dostaneme dotaci na rekonstrukci školní kuchyně, jídelny a 3 tříd
ZŠ. Pustíme se tedy bezodkladně do výběrového řízení, abychom zjistili, kolik tato
rekonstrukce v dnešní době může vůbec stát peněz. Pak se rozhodneme, jak s dotací naložíme
(a jestli vůbec budeme mít peníze na spoluúčast). Již méně štěstí jsme měli s rekonstrukcí
tělocvičny ve škole – tam jsme v „náhradnících“. Ale jsme na 8. místě v republice, pokud by
MMR obdrželo od státu více peněz do rozpočtu, mohlo by se na nás také dostat. Štěstí jsme
neměli s rekonstrukcí ulice na „Oskořínku“, na tu dotaci nedostaneme. Akci jsme uhradili
celou z obecního rozpočtu, příspěvek na ní tedy nebude. Ale jsme rádi, že je hotová 
* Od 1.7. nám Úřad práce v Mělníku poskytne pana Smolku na veřejně prospěšné práce na
4 měsíce. Bude tedy na poloviční úvazek zametat ulice a čistit, co bude potřeba. Obec na jeho
práci nebude přispívat, bude placen státem.
* Od 1.8. začne rekonstrukce trafa u kravína a stavba dalšího, v nově budované obytné
lokalitě na konci obce, kterou ČEZ nazval „Za potokem“, tedy směrem na Všetaty. Obě
trafostanice budou propojené kabelem s vysokým napětím který se potáhne podél hlavní
silnice, můžeme tedy očekávat částečné omezení provozu cca do listopadu.

