Informace z Obecního úřadu
17.3.2020
* Nejprve pár „normálních“ informací. V obci Dřísy bude probíhat rekonstrukce hlavní
silnice, povede od křižovatky na Lhotu po konec obce na Konětopy. Rozdělena bude do 2 etap
– od křižovatky na Lhotu ke škole, a od školy na konec obce. Křižovatka u školy zůstane
v obou každé etapě napůl otevřená. Termín od 6.4. do 10.5. V místě rekonstrukce bude úplná
uzavírka, povolena jen vozidla stavby a MHD. Objíždka přes Nedomice oficiálně nepovede,
ale počítám, že nám tu doprava stoupne a každý nařízenou objížďku přes Ovčáry a Všetaty
dodržovat nebude. Mapku zveřejním na webu obce.
* Participativní rozpočet – přes Facebook a úřední desce jsem vás informovala o možnosti
občanů podat návrh na projekt, který bude sloužit veřejnosti, do výše 400 tis Kč. Krajský úřad
bude rozdělovat 50 mil Kč do svého území na projekty, které navrhnou a vyberou občané.
Sešlo se mi od vás: kontejnerová školka, lesní školka a multifunkční hřiště (beach volejbal,
basket, kuželky, branky na fotbal …), venkovní posilovna pro dospělé, obecní pekárna,
mobilní letní kino, odvodnění návsi u Halbichů, malotraktor na údržbu obce s příslušenstvím.
Vybírat projekt jsme měli na veřejné schůzi tento čtvrtek, ale schůzi zrušíme. Nechala jsem
projekty více rozpracovat, jestli vše dobře dopadne, tak bude hezky připravená ta rekonstrukce
návsi a malotraktor. Kraj podpoří jen ty projekty, které získají největší podporu – hlasování
veřejnosti. Požádám vás tedy o velkou pomoc, o hlasování pro náš projekt. Další info
pošlu. Tato akce by se měla opakovat každý rok, takže na ostatní tipy se může dostat příště.
KORONA
* Obecní úřad ruší veřejnou schůzi, která je svolána na čtvrtek 19.3. a přesunuje ji na středu
25.3. od 19:00. Vzhledem k situaci není ani tento termín jistý.
* V území Neratovicka (11 obcí včetně Nedomic) jsou ke včerejšímu dni nakaženi 2 občané,
v okrese Mělník 11 osob, v Kraji 33 osob. Nikdo není hospitalizován. I když se situace zdá
velmi příznivá, vše se může mžikem oka změnit v noční můru. Buďte prosím proto maximálně
opatrní k sobě a ohleduplní k ostatním, dodržujte všechny nařízené i doporučené instrukce.
Kromě nutných záležitostí necestujte, nenavštěvujte se, při setkání pohovořte krátce.
Upřednostněte komunikaci po telefonu. Noste roušky. Pobývejte na zahradě a jezte vitamíny.
* Poskytneme pomoc seniorům či nemocným – s nákupem potravin, dovozem léků, jídla,
apod. Ozvěte se mi, prosím, na mobil 606 357 436 a domluvíme se, s čím potřebujete pomoci.
* V případě karantény celé obce a jejího uzavření nám bude poskytnuta vybavená pojízdná
prodejna.
* Objednala jsem roušky, respirátory a brýle u Krajského úřadu. Nevíme kdy dorazí a
v jakém počtu. Proto vás vyzývám – prosím ozvěte se každý, kdo potřebujete roušku nebo
respirátor (SMS – jméno a počet kusů). Nevím jestli zajistím a kdy, ale budu vědět alespoň
počty. Lépe pomoci si sami – najde se mezi námi švadlena nebo šikovná maminka, která
by nám byla roušky ochotná ušít? Každému občanovi jednu zaplatí obec (takže min 300 ks).
Pokud by tu taková byla, poprosili bychom o darování např. zbytků bavlněných látek (aby se
daly prát na 90), gumiček, nití …

