Informace z Obecního úřadu
8.12.2015
* Zastupitelé obce zvou na veřejné zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 10.12. od 19:00
v zasedací síni obecního úřadu. Na programu posledního zasedání v tomto roce je schválení
rozpočtu obce na rok 2016, schválení smlouvy se Státním fondem životního prostředí o
poskytnutí dotace na regeneraci veřejné zeleně, žádosti o dar na nákup hraček pod stromeček
do ZŠ a MŠ, podání informací o provozu ZŠ a MŠ, konkurzu na ředitele, atd.
* Česko zpívá koledy – Základní škola ve Všetatech zve na společné zpívání koled
s regionálním Deníkem, ve středu 9.12. od 18:00 na náměstí. To může být hezká a milá
akce.
* Divadelní spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou uvádí v sobotu dne 19.12.2015 od 15.00
hod. v kinosále ve Všetatech vánoční pásmo KRKONOŠSKÝCH POUDAČEK, písniček a
vyprávění o starých horalech. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v obchodě
Papírnictví – proti poště, předvánoční vstupné Kč 50,- Organizují Přívorské ženy ve
spolupráci s Úřadem městyse Všetaty-Přívory.
* V týdnu od 14.12. do 18.12.2015, v době od 8.00 do 10.00 hodin, proběhne den
otevřených dveří v naší ZŠ, při kterém se můžete přijít podívat do výuky. Počítejte prosím s
tím, že paní učitelky se budou věnovat hlavně dětem. Prosíme o nahlášení Vaší návštěvy
osobně nebo na tel.čísle: 724 119 231, 607 552 376.
* Sběr tříděných odpadů – připomínáme spoluobčanům, že sběr papíru v obci je
organizován pro naši školu, to znamená, že za svoz papíru již nebudeme platit, ale svozová
společnost škole poskytuje finanční odměnu dle svezeného množství. U školy jsou
přistavené dva modré kontejnery na papír (netříděný, čistý = nezašpiněný, neumaštěný),
jeden u rybníka a jeden u silnice před Wágnerovými.
* Společnost Vodárny Kladno-Mělník a.s. oznamuje, že cena vodného pro rok 2016
zůstává nezvýšená oproti roku 2015. Od 1.1.2016 bude tedy nadále činit 53,24 Kč/m³ s DPH
(46,30 bez DPH). Ráda oznamuji, že toto rozhodnutí je z velké míry zásluhou vyjednávání
Svazku obcí VKM, jehož jsme aktivním členem, s akciovou společností.
* Regenerace zeleně – probíhají finální kontroly stavebního dozoru nad touto akcí,
přepočítávají se jednotlivé vysazené stromy, keře a rostliny, kontroluje se jejich kvalita.
Několik lip v parku u rybníka bude na jaře vyměněno. Z této dotace, která se již pro obce
pod 500 obyvatel nebude v příštích letech opakovat, je vysázeno celkem 698 ks dřevin,
ošetřeno 22 ks stromů. Obec má povinnost o tyto dřeviny 10 let pečovat, každou chybějící
dřevinu nahradit novou. Za nedodržení této podmínky, v celém průběhu desetileté lhůty,
hrozí odebrání dotace. Žádáme spoluobčany, aby se k vysázené zeleni chovali ohleduplně a
šetrně, dále žádáme děti, aby prozatím nelezly po tunelu z vrbových prutů, dokud nezakoření
(cca 1 rok). Tunelem probíhat možné samozřejmě je.

