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* Připomínáme, že se pořádá svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – o tomto
víkendu 7.-9.12.
Pro velkoobjemový odpad bude přistaven velký kontejner 30m³ a bude možné odevzdat věci
z domácnosti, ne z podnikání, které se svým rozměrem nevejdou do popelnice nebo do
kontejneru na tříděný odpad. Např. nábytek, koberce, linoleum, vany, umyvadla, záchodové
mísy, rozebrané elektrospotřebiče (bez motoru a podstatných částí), apod. Ne bio (kořeny), …
Pro nebezpečný odpad přijede dodávka v sobotu 8.12. v 9:00 – 9:30. Odevzdávají se obaly
od barev, ředidel, chemikálií, hnojiv, sprejů, autobaterie, motorový olej. NE – elektro, fritovací
rostlinné oleje, zářivky, výbojky (sběr na úřadě), pneu (zdarma Stará Boleslav, Neratovice),
léky (lékárny).
* Zastupitelstvo obce zve sousedy na veřejnou schůzi, která se bude konat v pondělí 10.12.
od 18:30 na obecním úřadě. Na programu je schválení rozpočtu obce na rok 2019, projednání
smlouvy s ČEZ na vytvoření nového odběrného místa u rybníka, projednání návrhu parcelace
lokality Na Pískách (proluka u hranice s Ovčáry), odsouhlasení investic na příští rok, schválení
ceny za likvidaci odpadu, a další. Přijďte pomoci rozhodnout o činnosti obce v dalším roce.
* SDH Ovčáry – Nedomice a obec Ovčáry srdečně zvou na Mikulášskou nadílku. V sobotu
8.12. od 14:00 v hospodě Na hřišti.
* Kostelec nad Labem zve na netradiční advent s cimbálovou muzikou Alexandra Vrábela.
Představení s ochutnávkou moravských vín se uskuteční v neděli 9.12. od 17:00 v kinosále na
radnici.
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Baran oznamuje, že v úterý 11.12 je ordinace zavřená,
náhradní ošetření poskytne zdravotní středisko ve Lhotě. V pátek 14.12. nebude lékař, sestra
přítomna od 13:00 – 15:00.
* Ochotnický soubor Hlavnováček zve na divadelní představení pohádky Šíleně smutná
princezna. V sobotu 15.12. od 17:00 v hostinci U Sedláčků v Sudově Hlavně. Vstupné
dobrovolné.
* Rozpočet obce na rok 2019 – příští rok již neočekáváme příspěvek od státu ve stejné výši,
ale nižší. Celkově předpokládáme příjmy cca 3,5 mil Kč. Na obecním účtě by koncem
letošního roku mělo být 5 mil Kč. Výdaje navrhujeme ve výši 8 mil Kč. Poroste minimální
mzda a v souvislosti s ní odvody na pojištění, platy zaměstnanců. Na celkový provoz obce
počítáme 3 mil Kč, na splátku úvěru na kanalizaci 500 tis. Pokud zastupitelstvo odsouhlasí,
budeme se dále ubírat cestou oprav místních komunikací a požádáme opět o dotaci na opravu
Kozí ulice a výstavbu nového chodníku v zatáčce u Horských, až k Jakubcovům. Z rozpočtu
můžeme vynaložit 2,1 mil Kč na spolufinancování. Dále budeme muset zaplatit 2,5 mil Kč za
intenzifikaci čistírny odpadních vod. Snad se podaří i bezdrátový místní rozhlas za 300 tisíc
Kč. Rozpočet bude velmi, velmi napjatý, ale uřídili jsme i náročnější období. Tím bychom
téměř vyčerpali naspořené finance, které každým rokem ubývají na hodnotě. Máte-li jiné
představy nebo potřeby pro investice, přijďte s návrhy na pondělní schůzi.

