Informace z Obecního úřadu
25.9.2018
* Zastupitelstvo obce zve na svou, již poslední před volbami, veřejnou schůzi. Ve středu 26.9.
od 19:00 na OÚ. Na programu je schválení veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupkového
řízení s městem Neratovice, schválení záměru pronájmu provozovny potravin, nabídky na
administraci dotace na revitalizaci zeleně, projednání žádosti o další finanční příspěvek
hasičům, apod.
* Obdrželi jsme nabídku na zapojení se do projektu Zubní pohotovosti na Mělníku. Prosíme
sousedy, kteří tuto pohotovost vyzkoušeli, aby nám dali vědět jak byli spokojení a jestli by ji
navštívili i příště. O zapojení se do projektu se před jejím spuštěním vyslovil jen Dan Hůlka a
pan Mareček, tímto jim děkuji za to, že si všímají užitečných věcí v okolí a informují mne.
* Dnes na Krajském úřadě zasedala komise pro otevírání obálek pro opravu hlavní silnice,
které jsem členem. Došly pouze dvě nabídky, které se hodnotí. Obě byly s cenou lehce přes
30 milionů Kč, doufejme, že nabídky jsou v pořádku a vzejde vítěz. Je to další krok kupředu,
pak už jen sehnat peníze a kopnout … často vzpomínám na pana Eichlera, který tím, že na
cestáře vytáhl před svým domem, dnes už nevím jestli lopatu či vidle, vlastně spustil tuto
lavinu …
* Komunální volby – do pátku tohoto týdne obdržíte obálky s hlasovacím lístkem. Na něm
bude 11 políček a tedy 11 nezávislých kandidátů. Hlas obdrží jen ten kandidát, u kterého
označíte křížkem políčko v rámečku. Můžete zakřížkovat 1 - 7 kandidátů. Hlasovací lístek bez
křížků je neplatný! O výsledku voleb rozhodne prostý počet hlasů, ne pořadí na kandidátce.
* Účastním se plánování sociálních služeb pro Neratovice a okolí, protože si myslím, že jsme
natolik malá obec s natolik malým rozpočtem a počtem obyvatel, že se nám nepodaří si pořídit
vlastní řešení všech soc. služeb, jako ubytování a péče o seniory, děti i dospělé s postižením,
péče o mládež a problémové rodiny, apod. Přesto takové potřeby můžeme mít. Byla jsem
překvapená, že již dnes Neratovice pomohou alespoň s bezplatným poradenstvím těm, kteří
musí zůstat náhle doma a pečovat o nemocného bližního, ať již seniora nebo děcko,
nemocného či po úraze. Kdyby se někdo, nedej bože, dostal do takovéto situace, prosím
obraťte se na nás a nalezneme společně pomoc.
* Předvolební kampaň – všech 11 kandidátů se bude ucházet o váš hlas společně. To
znamená, že se všichni dohromady chceme účastnit na řízení a chodu obce a nejsme proti sobě.
O rozdělení funkcí a zájmů nelze v takto malé obci hovořit, vždyť se všichni účastníme všeho,
je nás tak málo že každá ruka je dobrá. To, co si občané žádají, je zaznamenané v dokumentu
Rozvoj obce, který se pravidelně aktualizuje a po volbách se vás zeptáme znovu, co vidíte jako
priority. Nejvíc se budeme snažit o to, abyste nám chodili na veřejné schůze nebo alespoň na
úřad sdělovat to, co vás trápí či co si přejete. A ty volby oslavíme společně s odhalením znaku
13. října na myslivně 
* Fotbalový klub FC Sokol Ovčáry zve fanoušky na mistrovská utkání:
29.9. SO PTZ Nelahozeves - Sokol Ovčáry
6.10. SO Sokol Ovčáry - SK Liběchov
13.10 SO Sokol Čečelice - Sokol Ovčáry
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