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Ukončení žádostí o odběr podzemních vod
V druhé polovině dubna a začátkem měsíce května jsme přijímali od občanů
hromadně žádosti na registraci „studní“. O službu projevilo zájem cca 70 domácností
a Vaše žádosti v současné době zpracováváme do podoby, aby mohly být řádně
podány na vodohospodářský úřad. Pokud se u některých žádostí objeví některé
nesrovnalosti, budeme samozřejmě jednotlivce kontaktovat. Další informace ohledně
této problematiky vám přineseme v dalších číslech občasníku.

Internet
Do současné doby se na obecním úřade zaevidovalo kolem 20 uživatelů
potencionálního internetu, což je už dostačující počet, který byl určen k inkriminované
schůzce s pověřeným pracovníkem, který k internetovému připojení řekne více.
Informativní schůzka se bude konat na Obecním Úřadě v prostorách zasedací
místnosti, jak pro evidované uživatele, tak pro další občany, kteří by měli o „levný
internet“ zájem, v pondělí 4.června od 19:30 hod.

Překvapení pro dospělé
Určitě jste si téměř všichni všimli proměn naší návsi. Nejen nové zastávky a
chodníky, ale v nejbližší době i rekonstrukce přechodu a úprava zeleně v parcích.
Současně řešíme i umístění odpadkových košů. Proto jsme byli příjemně zaskočeni
když se před OÚ objevily dva igelitové pytle se sebranými odpadky právě z návsi.
Jsme toho názoru, že takovým „dárcům“ je třeba poděkovat a tedy tak Barče
Těšínské, Terezce a Nikolce Štefanovým, Pepinovi Jansovi, Kubovi a Martinovi
Hábichovým a Jirkovi Demianovi DĚKUJEME !!!
Bylo by docela hezké mít takovou náves stále, je to vizitka celé obce, tedy i těch,
kteří už druhý den v parku zapomněli několik plastových lahví…

Investiční dotace
Naše obec získala od krajského úřadu dotaci pro zvýšení bezpečnosti silničního
provozu. Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení dvou informačních tabulí s kamerou, které
budou projíždějícím vozidlům měřit okamžitou rychlost a tuto zaznamenávat na
CD.Jedna bude umístěna na silnici od Slatiny, druhá od Brandýska. Dodavatel byl

vybrán ze čtyř nabídek formou výběrového řízení a do konce května s ním bude
podepsána smlouva a předány podklady k čerpání dotace na krajský úřad.
Souběžně s touto akcí bude ve spolupráci se stejným dodavatelem realizován
bezdrátový rozhlas, čímž konečně tímto mediem připojíme i Holousy, odstraníme
nebezpečné kabely a budeme si moci zahrát i hudbu.

Výměna vodoměrů a odečet spotřeby vody
Jak jsme vás již informovali, od pondělí 4.6.2007 proběhne v souladu se zákonem o
vodovodech a kanalizacích výměna vodoměrů současně s odečtem spotřeby vody.
Připomínáme, že tato spotřeba je zpoplatněna již částkou 18,- Kč za 1 m3.
Výměna bude zahájena směrem od Brandýska do středu obce. Odpovědní
pracovníci budou v rámci možností předem termíny zpřesňovat.
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