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* První letošní hlášení můžeme začít „Ladovskou zimou“  Na podzim jsme dali vyřezat
nálety keřů na cestě z Cecemína nad Zvonečkovými, a na kopečku u cesty za Fabiánovými,
kde je nahoře louka paní Horské. Můžete využít k sáňkování . Dále se nás ptáte na kalendáře
obce. Letos nemáme žádné s fotkami okolí, ale uvažujeme o výrobě na příští rok. Prosím
posílejte nám pěkné a zajímavé fotky, teďko zasněžené, a třeba i historické - ať můžeme
porovnat. Jinak budeme vděční za rozmanité fotky během celého roku.
* V souvislosti s mrazivým počasím upozorňujeme na možnost poškození čerpadla kanalizace
u objektů, které nejsou trvale obydlené (rekreanti, odjezd na dovolenou, hory ...) V takových
případech je lepší čerpadlo odpojit od elektřiny a na víko jímky položit zateplení.
* Deštivé počasí v poslední době prověřilo stav světel našeho veřejného osvětlení. Do
mnohých zatéká a ty se pak rozbíjí. S projektanty a opraváři jsme dali dohromady sadu
parametrů pro výběr nových světel. Již nechceme opravy řešit těmi samými, ale chceme začít
nasazovat LED technologie. Oslovili jsme několik prodejců a výrobců a čekáme na nabídky.
* S projekční kanceláří Elektro Kalců vyjednáváme trasu pro výstavbu nového trafa pro
posílení dodávky nízkého napětí pro část obce směrem na Všetaty. Trafo u kravína by bylo
zrušeno, je již nevyhovující.
* Začátkem roku jsme podávali znovu žádost o opravu chodníku (podél Hašků) a protažení až
k autobusové zastávce. Před vánoci byla vyřazena pro chybějící stavební povolení, to jsme
obdrželi dárkem pod stromeček, vydání trvalo přes půl roku (Neratovice). Zatím jsme úspěšně
prošli 2 koly hodnocení, ale čekají nás ještě další a náročnější. Dále jsme podali žádost o dotaci
na rekonstrukci silnice v Kozí ulici a Oskořínku. Připravujeme výběrové řízení na zhotovitele.
Jestli bude naše žádost podpořena, to se dozvíme cca v červnu.
* Na vánočním zasedání zastupitelstvo schválilo nabídku projektanta na přípravu
dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci návsi u křížku. Dále byla zadána výroba
projektové dokumentace na opravu a odvlhčení tělocvičny ve škole. V tělocvičně jsme zatím
nainstalovali zapůjčené odvlhčovací zařízení.
* S pozemkovým úřadem Mělník se snažíme o dotažení pozemkových úprav do zdárného
konce. Ve středu skončila lhůta pro odvolání prvního rozhodnutí a bude následovat rozhodnutí
druhé, proti kterému již není odvolání možné. Po doběhnutí lhůt se zadá požadavek na výrobu
digitálních map nového uspořádání pozemků, do konce pololetí by mohly být hotové. Nakonec
bychom požádali geodety o vyměření hranic nových pozemků tak, aby se již od nového
hospodářského roku (září) mohlo začít hospodařit na nových pozemcích.
* K rybníku jsme přidali novou lavičku a dále žádáme o povolení na instalaci dopravního
zrcadla na křižovatku proti Zubkovým.

