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* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková, oznamuje, že v úterý 19.9. neordinuje,
sestra přítomna od 7-11:00. V akutních případech zastupuje zdravotní středisko ve Lhotě.
* Zábavný cirkus Kellners Vás srdečně zve na představení plné zábavy a smíchu, pro malé i
velké. V programu můžete shlédnout klauny, artisty, žongléry, kouzelníka, Barbie girl s
bublinami, přijde i Elza a Olaf, atd. To vše zítra – v úterý 19.9. – od 17:00 na hřišti u školy.
* Minule jsem nakousla problematiku integrace hromadné dopravy s Prahou. To znamená
zakoupit si 1 jízdenku a jakýmkoli způsobem se na ni dopravit např. do Prahy, s přestupy
mezi autobusy, vlaky, atd., bez nutnosti kupovat jízdenku další. Vyslovili jste se pro
vybudování další zastávky, v blízkosti křížku. Autobus se kolem křížku otočí, se zřízením
další zastávky (na znamení) dopravní podnik souhlasí, pokračujeme tedy v její přípravě. Dále
by bylo vhodné upravit jízdní řád linky 476 tak, aby vám vyhovoval, přidat spoje. To už ale
sama neodhadnu, potřebuji pomoc vás, kdo by jste jí využíval. V cestě do Neratovic,
Kostelce (a dál na Prahu), do Všetat na vlak, atd. Aby spoj navazoval na přípoje. Stojíte-li o
fungující autobus, dejte mi do týdne vědět vám vyhovující řešení (nedbejte na to, že jste
třeba sami. Nevíte, kdo se k vám připojí)
* Dostali jsme potěšující zprávu, že obdržíme dotaci na vypracování územní studie –
vyřešení prostranství na návsi kolem křížku. Studie by se měla provádět příští rok.
* Pro centrální vytápění se přihlásil malý počet spoluobčanů, proto nepokračujeme dál
v přípravě projektu. Myslím si, že je to škoda. Budeme hlídat, jestli se dotace bude opakovat,
třeba ještě dostaneme jednu šanci.
* Koncem tohoto týdne se začne s přípravami na čištění strouhy – sekání přístupů ke
strouze, vyřezání křovin z koryta. V říjnu se začne čistit strouha od rybníka ke dráze.
* Rekonstrukce místních komunikací – pokračuje výroba projektové dokumentace a
povolování stavby na úřadech. Pro obdržení povolení budeme potřebovat s vlastníky
pozemků dotčených stavbou uzavřít smlouvu o právu provést stavbu. To znamená, že pokud
vlastníte část pozemku pod chodníkem nebo silnicí, budeme potřebovat váš souhlas s tím, že
stavbu strpíte a na pozemek nás pustíte. Týká se to ulic na Ohradu (k Nezbedovům), Kozí, a
za křížkem „Oskořínek“ (např. Batelovi) a ulice ke Stránským. Vlastníky budeme
informovat.
* Víte, jaké investice chystáme? Myslím že ne, protože většina z vás nechodí na veřejné
schůze. Tak zde je malý přehled. Probíhá intenzifikace ČOV, vlastní stavba druhé čistírny
bude v příštím roce. Předpokládáme, že nás bude stát 2 mil Kč. Máme na ni našetřeno.
Minulý týden jsme požádali o dotaci na výsadbu stromů podél cesty na stráň – u Fabiánů.
Rozpočet cca 300 tisíc. Rádi bychom letos také požádali o odbahnění rybníka. Rozpočet
ještě není hotov. Rozpočet na komunikace také ještě nemáme, ale tam dotace bývají do 50%,
takže je velmi pravděpodobně budeme dělat postupně. Chystáme rekonstrukci zvoničky a
pastoušky, z dotace, budou-li dobré podmínky, požádáme o ni. Do pastoušky by se přesunul

úřad, místo úřadu školka. Kdo byste rád více míst ve školce, tak nám držte s pastouškou
palce 

