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* Vážení sousedé, protože se jedná o první letošní vydání našich občasných zpráv, čekala
jsem právě na pátek 13., abych vám v novém roce popřála mnoho štěstí, zdraví, pohody – a
hodných sousedů 
* V souvislosti s mrazivým počasím připomínám nutnost zateplení kanalizačních jímek,
zejména v domech, které nejsou, anebo jsou málo, obývané, ale čerpadlo v jímce mají. Tam
je nutno zakrytím chránit vršek potrubní soustavy od čerpadla, který je blízko povrchu země.
V neobývaných domech pravidelně spouštět na chvíli čerpadlo (kde je voda v jímce) aby
nezarezlo. Na jaře prosím vystříkat a očistit hadicí čerpadlo a vnitřek jímky, prodloužíte tím
čerpadlu životnost.
* Známky na svoz odpadu jsou v prodeji, cena zůstává stejná jako v předchozích letech –
600,- Kč/osoba od 0-79 let, od 80 roků 300,- Kč. Chalupa také 600,- Kč/rok. Platit možno
také převodem na účet č. 348 194 2309 / 0800, poplatek je splatný do konce února.
* Cena odpadní vody (stočné) pro rok 2017 bude činit 53,88 Kč/m³, pitné vody 53,24 Kč/m3.
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková, oznamuje, že v pondělí 16.1.2016 je
zavřeno. Zastupuje zdravotní středisko Chrást - 315 696 002.
* Společnost Jana Palacha ve Všetatech si vás dovoluje pozvat na pietní akt u příležitosti
48. výročí jeho hrdinského činu, který se uskuteční tuto sobotu 14. 1. od 14:00 ve Všetatech,
v sále bývalého kina. Vzpomínkový projev přednese doc. JUDr. Petr Pithart, vystoupí žáci
ZŠ Všetaty, Gymnázia Jana Palacha v Mělníku a Praze, smíšený pěvecký soubor Intermezzo
ze Mšena, atd. Od 12:00 do 15:00 možnost prohlídky pamětní síně Jana Palacha v ZŠ
Všetaty.
* Divadelní soubor Hálek zve na Krkonošskou pohádku do hostince U Jelena v Hlavenci,
a to v sobotu 21.1. od 15:00. Vstupné dobrovolné.
* Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo rozpočet na rok 2017 ve výši
příjmů a výdajů 3.825.600,- Kč. Mezi hlavní výdaje patří splátka úvěru na kanalizaci 500
tisíc, škola 650 tisíc, na silnice 500 tisíc. Na veřejné osvětlení 250 tisíc, stejně tak na svoz
odpadů. Na projektovou dokumentaci k navýšení kapacity ČOV se letos vydá nejméně 300
tisíc Kč, pokud se bude stavět, pak půjde o miliony. Započne se projektování oprav silnic ve
všech ulicích, pokud budou dotace, pak se o ně požádá.
Zastupitelstvo dále schválilo příspěvek na připojení se do kanalizační sítě obce pro nové
domy ve výši 15.000,- Kč. Výstavba kanalizační přípojky samotné půjde již na bedra
majitele domu.
* Občas se nás ptáte, jak probíhají gratulace k životním jubileím. Na žádost většiny
obyvatel se chodí gratulovat až od 70-ti let, při dosažení věku 60-ti a 65-ti let zašleme
gratulaci do schránky. Dále dárek od obce obdržíte v 80-ti letech a od 85-ti let včetně pak
každý rok 

* Pan Mareček nabídl obci pomoc s opravou malované mapy Mělnicka u rybníka. Proto
mapu odmontuje a vezme do provozovny. Pokud ji u rybníka neuvidíte, není ukradená 
Panu Marečkovi a jeho zaměstnancům tímto moc děkujeme …

