Informace z Obecního úřadu
17.1.2018
* Zastupitelstvo obce zve své spoluobčany na veřejnou schůzi, která se uskuteční v pondělí
22.1. od 19:00 na obecním úřadě. Na programu je schválení ceny za svoz odpadu pro rok 2018,
odměny zastupitelům po novele pro rok 2018, projednání záměru a schválení podání žádosti
o dotaci na demolici Pastoušky (čp 10), schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu
komunitního centra na místě Pastoušky, projednání možných investic a oprav v obci v roce
2018 s občany, a další.
* Nové ordinační hodiny zdravotního střediska ve Všetatech – MUDr. Luboše Barana:
Po:
7:00 – 11:00
11:00 – 12:00 (na objednání)
Út:
7:00 – 11:00
ordinace bez lékaře, sestra přítomna
St:
7:00 – 12:00
Čt:
7:00 – 10:00
ordinace bez lékaře, sestra přítomna
Pá:
--13:00 – 16:00
16:00 – 17:00 (na objednání)
* Známky na svoz odpadu jsou v prodeji. I přes mírné navýšení ceny za svoz poplatek
nenavyšujeme, zůstává jako v předchozích letech – 600,- Kč/osoba od 0-79 let, od 80 roků
300,- Kč. Chalupa také 600,- Kč/rok. Poplatek za pejska je 100,- Kč za každého. Platit možno
také převodem na účet č. 348 194 2309 / 0800, poplatek je splatný do konce února. Známka
musí být vylepena na popelnici, popelnice bez známky nebudou vyvezeny. Do 3 obyvatel v 1
domě připadá jedna 120 l nádoba, tedy i 1 známka.
* Společnost Jana Palacha ve Všetatech si vás dovoluje pozvat na pietní akt u příležitosti
49. výročí jeho hrdinského činu, který se uskuteční tuto sobotu 20. 1. od 13:30 ve Všetatech,
v sále bývalého kina. Slavnostní projev přednese herečka Táňa Fischerová, režisérka
dokumentárního filmu „Poselství Jana Palacha“ Kristýna Vlachová, vystoupí žáci ZŠ Všetaty,
Gymnázia Jana Palacha v Mělníku a Praze, pěvecký soubor Hlahol z Nymburka. Od 12:00 do
15:00 možnost prohlídky pamětní síně Jana Palacha v ZŠ Všetaty.
* V souvislosti se zimním 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.
* Komu byl vyměněn vodoměr koncem roku, prosím nezapomeňte na Stavokomplet nahlásit
stav starého (vyměněného) vodoměru – jste-li účtováni dle stavu vodoměru.
* Lístky na muzikál MEFISTO jsou stále k mání. V divadle Hybernia, s Pepou Vojtkem nebo
Jiřím Zonygou v hlavní roli, již v pátek 2.2.2018 od 18:00. Cena včetně slevenky vychází na
415,- Kč, lístky jsou v 9. a 10. řadě (nejdražší kategorie, bez slevenky za 690,- Kč). Doprava
autobusem, zdarma.
* Děkujeme všem za účast v 1. kole prezidentských voleb a zároveň zveme k účasti ještě větší
v kole 2. Pátek 26.1. od 14-22:00 a sobota od 8-14:00, lístky obdržíte až ve volební místnosti.

