Informace z Obecního úřadu
21.11.2019
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že v pátek 22.11. je ZAVŘENO.
* Také Česká Pošta, pobočka Dřísy oznamuje, že v pátek 22.11. je zavřeno od 14-15:00.
* Rekonstrukce hlavní silnice – ode dneška je zcela uzavřen vjezd do ulice naproti škole, se
zámkovou dlažbou. Po celé šířce vjezdu do ulice se buduje odvodňovací kanál. Uzavřeno bude
až do ukončení pokládky asfaltu. Od pátku 22.11. (zítra) bude uzavřen vjezd na parkoviště u
školy, také až do konce asfaltování. To proběhne ve středu a čtvrtek příští týden – 27.-28.11.
V tuto dobu nebude možný průjezd hlavní silnicí, i když se budeme snažit trasu rozdělit, od
závor ke křižovatce u Kurzweilů (aby se mohlo na Dřísy), další den od křižovatky ke kravínu.
Parkování bude možné v ulici na Dřísy, na silnici podél chodníku (ne na něm).
Ve Všetatech se bude první vrstva asfaltu pokládat v pátek 29.11., druhá v pondělí 2.12.
V pátek 22.11. bude zcela uzavřen průjezd od kravína do zátočiny, budou se dělat strojově
krajnice, obě strany silnice.
Termíny se mohou posunout vlivem počasí.
* Společnost VKM a.s. oznámila cenu vody na rok 2020 – do 30.4. bude cena 60,15 Kč vč.
DPH, od 1.5. do 31.12. 60,34 Kč/m³. Cena se navyšuje o cca 13 Kč/ m³ z důvodu provedení
nutných oprav a rekonstrukcí. Více informací můžeme poskytnout na veřejné schůzi 9.12. od
19:00.
* Kdo má zájem o čipování psa, prosím nahlašte se mi do středy 27.11. Úkon by provedl pan
MVDr. Reithmayer ve spolupráci s panem Martinem Buškem, ve středu 4.12. od 15:00 u
každého doma, cena 500,- Kč za čip a vystavení průkazu.
* Již tuto sobotu 23.11. se koná Vánoční jarmark ve Všetatech na náměstí. Začátek ve 14:30,
v 15:00 vystoupí děti z MŠ a ZŠ, poté dobová hudba skupiny Innamorata, v 17:00 program
pro děti se skřítkem, tvoření z balónků. Po celou dobu prodejní výstava výrobků, ukázky
řemesel, flašinetáři, pouštění ořechových lodiček, občerstvení, pro děti zdarma čaj ….
* Tradiční rozsvěcení vánočního stromečku v Ovčárech bude v sobotu 30.10. od 16:30 na
návsi u pomníku. Kulturní program a jarmark připraví děti z naší MŠ a ZŠ. Občerstvení
zajištěno.
* Mikulášská nadílka s pohádkou proběhne v sobotu 7.12. od 14:00 na sále hospody Na
hřišti. Začne představením loutkového divadla „Jak šel Kozlík do světa“, od 15:00 disko
zábava se soutěžemi a od 16:00 nadílka od Mikuláše, čerta a anděla …
* Zastupitelstvo obce zve na veřejnou schůzi, která se bude konat v pondělí 9.12. od 19:00.
Na programu bude schválení aktualizace plánu společných zařízení pro pozemkové úpravy,
rozpočtu obce na rok 2020, smluv s developery na parcelaci pozemku, a další. Rozhodnout by
se mělo také o dalším postupu výstavby centrální kotelny. Přejete-li si, aby se tento projekt
rozběhl, přijďte ho na schůzi podpořit 

