Informace z Obecního úřadu
22.7.2020
* Pobočka České pošty ve Dřísech oznamuje dočasnou změnu otvíracích hodin pro veřejnost.
Do 31.7. bude otevřená v:
Po, St, Pá
Út, Čt

8 – 11:00
14 – 17:00

* Zdravotní středisko ve Všetatech, MUDr. Pávková, oznamuje, že bude mít dovolenou
v době od 27.7. – 7.8. Lékárna bude zavřená od 27.7. do 31.7.
* Všem, kdo mají obavy o svou zdravotní dokumentaci od MUDr. Barana, svítá naděje  Pan
doktor ji má předat na Krajský úřad do Prahy, odkud se bude odesílat na žádost praktických
lékařů k nim. Tento týden mají na Krajském úřadě dovolenou a pan doktor nám napsal, že
objednává dodávku na převoz veškeré dokumentace.
* Firma Bártek rozhlasy bude tento týden montovat nový bezdrátový rozhlas po obci.
* V pátek 31. července 2020 v 12.50 hodin u kontejneru u rybníka se uskuteční prodej
nosných kuřic, stáří 13-14 týdnů, cena 145 - 150,- Kč/ kus, barva červená a černá.
Doporučujeme objednat na tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz
* DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává ve čtvrtek 6. srpna 2020 ve
13:45 hod. u zvoničky kuřice (hnědé, černé, bílé) - stáří 18 týdnů, cena 185 Kč/ks. Drůbež
možno objednat na tel.: 777 98 99 78.
* Často se mne ptáte na to, jak je možné že Dřísy dostaly dotaci na rekonstrukci obecního
úřadu a my ne. Dřísy žádaly v předchozích letech o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj,
ale my jsme o tuto dotaci nežádali, protože není pro nás tak finančně výhodná. Dle mých
informací obec Dřísy obdrží 10 mil dotaci a 15 mil Kč doplatí ze svého. Letos tato dotace
nebyla vypsána vůbec. My jsme zkoušeli dotace s menší mírou vlastní spoluúčasti, bohužel
neuspěli, logicky - je tam velký převis žádostí. Dále např. sousední obec Ovčáry bude žádat o
dotaci na výstavbu nového úřadu (komunitního centra) u MAS Nad Prahou, které jsou členem.
Zde my žádat nemůžeme, neb členy nejsme. Naše MAS Vyhlídky také poskytovala dotace na
komunitní centra, ovšem jen do částky 3,5 mil Kč. Rozpočet na rekonstrukci naší zvoničky
s pastouškou je dle projekční kanceláře cca 13 milionů Kč, takže zde by naše spoluúčast byla
také obrovská.
Věřte, že kdyby to bylo možné, již bychom zvoničku dříve opravili. Ale podmínky
jednotlivých dotací bývají tak komplikované, že mnohdy některou nesplňujeme a nemůžeme
tudíž o dotaci žádat.

