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Vážení spoluobčané,
přináším Vám několik aktualit z naší obce.
Ve spolupráci s okolními obcemi se snažíme zamezit plánované výstavbě tavících pecí na olovo
v sousední obci Zvoleněves. Obec zaslala na Středočeský kraj již 3 negativní vyjádření.
Současně jsme se připojili ke společné výzvě obcí o zamezení povolení tohoto záměru
směřované hejtmance kraje a ministru životního prostředí. Rád bych poděkoval spoluobčanům,
kteří se připojili k petici proti tomuto záměru.
Na jaře letošního roku jsme plánovali tradiční přivítání našich nejmenších občánků. Díky
epidemii jsme byli nuceni vítání přesunout na podzim. Bohužel ani tentokrát není možné
občánky přivítat. Budeme doufat, že se situace uklidní a budeme moci slavnostní přivítání
uskutečnit příští rok, a to i zpětně. Od září 2019 do srpna 2020 se v obci narodilo 14 dětí.
Vedle Anglického rezortu vzniklo dětské hřiště, které místní obyvatelé postavili svépomocí.
Náklady byly hrazeny z rozpočtu obce. Jsem rád, že vzniklo další místo, kde mohou občané celé
obce trávit volný čas. Děkuji všem, kteří se na akci podíleli.
Dále bych Vás rád seznámil s investičními akcemi, které máme do konce roku v plánu
uskutečnit. V prvé řadě se jedná o nový asfaltový povrch komunikace kolem rybníka na návsi,
akce je naplánována na říjen - listopad 2020. Samozřejmě nám není lhostejný ani náš rybník za
vsí. Rybník má v současné době od obce dlouhodobě pronajatý rybářský spolek Smečno, který
ve věci nekoná, a tak jsme na rybník nechali na vlastní náklady vyhotovit dva nezávislé
hydrogeologické posudky. Na výsledky, které by měly přinést řešení na záchranu a obnovu
rybníka, čekáme. Dále sem patří i revitalizace asfaltové plochy víceúčelového hřiště v areálu
fotbalového hřiště (vedle nově vybudované pergoly). V neposlední řadě nás čeká dokončení
opravy střechy sakristie a stříšek nad vstupem do samotného kostela. Tím bude opravena celá
střecha kostela, v příštím roce plánujeme provést opravu fasády kostela, v současné době
zajišťujeme projekt a patřičná povolení. Rovněž jsem rád, že jsme stihli vybudovat u nové polní
cesty posezení, které se bude ještě upravovat.
Věřím, že se všechny naše plány podaří uskutečnit i navzdory složité koronavirové situaci, díky
níž musely některé obce své záměry přehodnotit, nebo je dokonce zrušit.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví!

Pavel Vosyka v.r.
starosta obce

Volby do zastupitelstva kraje a do 1/3 Senátu
Volby se budou konat v zasedací místnosti obecního úřadu:
v pátek
2. 10. 2020
od 14.00 – 22.00
v sobotu
3. 10. 2020
od 8.00 – 14.00
(případné 2.kolo voleb do senátu se bude konat 9. – 10. 10. 2020)
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti (platný občanský nebo cestovní průkaz). Hlasovací
lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny před volbami (při druhém kole voleb do senátu obdrží volič
hlasovací lístky ve volební místnosti). Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů (úraz, dlouhodobá nemoc, omezená
pohyblivost, nikoliv karanténa či izolace z důvodu COVID-19) nemohou dostavit do volební místnosti, se mohou
domluvit (např. telefonicky) na obecním úřadě nebo v den voleb s volební komisí (tel.312 583 198), aby zástupci
komise přišli k nim domů.
V případě nařízené karantény či izolace z důvodu COVID-19 lze volit z auta (drive-in) ve středu 30.září (pro
druhé kolo voleb do Senátu 7. října) v čase 7.00 – 15.00 na stanovišti Kladno, ul. Železničářů, parkoviště u
zimního stadionu. Další možnost je volba do zvláštní přenosné volební schránky ve dnech voleb, kdy je nutné se
nahlásit Krajskému úřadu Středočeského kraje na telefonních číslech 257 280 397, 257 280 862, 257 280 680,
257 280 918 do čtvrtka 1.10.2020 even. 8.10.2020 do 20:00 hod.)

=========================================================================
Česká pošta – pobočka Olovnice - změna otevírací doby od 1. 10. 2020
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14:00 – 18:00
8:00 – 12:00
14:00 – 18:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

==========================================================================
Informace:
✓ Obecní úřad nabízí občanům možnost rozesílání informativních SMS zpráv. K registraci je nutný
souhlas uživatele. SMS zprávy rozesíláme již 159 občanům. Prosíme ty, kteří již službu
využívají, aby neodpovídali na zprávy, jsou rozesílány pomocí aplikace a není možné na SMS
reagovat, děkujeme za pochopení.
✓ Odečet stavu elektroměrů proběhne 43. týden (od 19.10. – 25.10.). V případě, že nemáte
elektroměr přístupný z veřejného prostranství, je nutné napsat konečný stav na viditelné místo.
✓ ČEZ, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes které vede rozvod vysokého a nízkého
napětí, aby udržovali v blízkosti zařízení ochranná pásma, jak jim ukládá energetický zákon.
Minimální vzdálenosti větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení je uveden
na webových stránkách obce nebo na vývěsní tabuli u zastávky autobusu. Při kácení
a oklešťování stromoví je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od vodičů. Pokud by byla
ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, lze práce provádět pouze se souhlasem společnosti
ČEZ a.s. Pokud vlastník nebo uživatel nemovitosti nezajistí prořezání stromů do 15. 11. 2020,
provede okleštění dřevin společnost ČEZ a.s.

