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Aktuálně z obce a okolí
❖ Splatnost místního poplatku za odpad končí 31. března. Nezapomeňte na popelnici nalepit platnou
známku pro letošní rok.
❖ Každý pátek mezi 8:45 – 9:00 hodin nabízí na návsi své zboží pojízdná prodejna uzenin firmy Goldšmíd
a nově také pojízdná prodejna pekařských výrobků Štočkovy domácí pekárny z Čelákovic.
❖ V pondělí 29. března bude zahájena kompletní rekonstrukce silnice II/331 a současně uzavírka ulice
Okružní ve Staré Boleslavi až po odbočku na Lhotu. Oprava bude probíhat po etapách do 24. 7. 2022.
S tím je spojena změna jízdního řádu autobusů. Linka 669 bude vedena odklonem ze Staré Boleslavi
po trase Hlavenec – Kostelní Hlavno – Mečeříž – Kostelní Hlavno – Sudovo Hlavno – Konětopy –
Dřísy – Lhota – Borek a Křenek. Do Mečeříže a do Křenku budou zajíždět jen vybrané spoje v rozsahu
pravidelného provozu. Pro cestující s předplacenou jízdenkou pro 4. tarifní pásmo je povolený průjezd
i přes zastávku Mečeříž, která je jinak zařazena do 5. tarifního pásma. Pro cestující, kteří cestují na
jednotlivé jízdenky, tato výjimka neplatí. Vzhledem k výlukové trase linky 669 dochází k dočasnému
zrušení linky 670, která je plně nahrazena linkou 669.
❖ Voda, která teče ve skále po silnici, není z vodovodního potrubí. Kontrolu provedli pracovníci spol.
Středočeské vodárny. Jde o povrchovou vodu, která v tomto místě vzlíná podél potrubí hydrantu. Po
několika suchých letech je spodní vody opět hodně a ve skále voda vždycky na jaře vyvěrala na povrch.
❖ Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční na přelomu dubna a května. Konkrétní
termín bude po odsouhlasení svozovou společností upřesněn v příštím zpravodaji.
❖ Na okraji sadu byly nainstalovány cedule pro třídění druhu bioodpadu. Prosíme o dodržování pokynů.
❖ Obnova Krchovské cesty byla definitivně dokončena. Objednány jsou odpočinkové lavičky pro
unavené pocestné.
Zbylý vytříděný odpad navršený na rozcestí bude zlikvidován v rámci svozu
velkoobjemového odpadu. Udělejte si do Krkajdy procházku, je tam krásný klid. A jestli máte chuť
pomoci, vezměte si s sebou pytel a nasbírejte do něj drobné odpadky, které se stále objevují na březích
v sesychající hlíně. Můžete vyrazit třeba hned tento víkend, počasí má být jarní. Naplněné pytle
s odpadky lze odložit na trávě za křížkem, odvoz zajistíme. Děkujeme za pomoc.

Sčítání 2021
Po deseti letech nás opět čeká sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března.
Do 9. dubna má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten
bude zveřejněn na www.scitani.cz, nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní
obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání (vybrané pobočky České pošty a krajské
správy Českého statistického úřadu).
Sčítací komisaři začnou od 17. dubna roznášet formuláře těm, kteří se nesečetli online. Komisař se dostaví
v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy
dostanete do schránky. Termín návštěvy změnit nelze, ale komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou.
Náhradní termín vám opět oznámí. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. května na
poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její
odeslání je zdarma. První výsledky sčítání budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.

