Informace z Obecního úřadu
4.5.2022
* Tak nám Čarodějnice pěkně odstartovaly sezónu místních společenských akcí. Tento víkend
máme Máje  Ve čtvrtek hasiči jedou pro majky a máj, v pátek se zdobí a rozvážejí
k děvčatům. Letos máme v Nedomicích jen 6 svobodných děvčat ve věku 15-25 let! Děvčata
nezapomeňte prosím majku vložit do kbelíku s vodou a hasičům nechat za plotem poděkování
 V sobotu je od 7:00 stavění máje, od 13:00 průvod obcí – začíná se u OÚ v Ovčárech. Také
od 13:00 bude pro veřejnost otevřena Výstava králíků, holubů a drůbeže naší místní
chovatelské organizace. Výstava bude otevřena i v neděli od 8:00 – 12:00, na obvyklém místě
– v areálu hospody U Šulců. Těšíme se na vaši hojnou účast a pěkné počasí 
* Kanalizace – žádáme sousedy o provedení pravidelné údržby čerpadel a jímek. Tlačítkem
vyčerpat jímku na minimální hladinu a hadicí s vodou nebo tlakovou myčkou vystříkat jímku
a ostříkat čerpadlo. Při čerpání prosím prohlédněte, jestli z čerpadla nestříká voda, jestli těsní
spoje. Pokud se vám zdá, že čerpadlo netěsní nebo nefunguje správně, nahlaste nám to na úřad,
prosím, do konce května. Objednali bychom u Stavokompletu hromadnou opravu, abychom
předešli pozdějším haváriím u vás doma. Tuto údržbu je velice důležité provádět 2x ročně,
prodloužíte tím životnost svého zařízení.
* Obec Byšice zve na koncerty, které bude pořádat na Starém Mlýně. Ve středu 25.5. představí
svou „50 let na scéně Tour 2022“ – Petra Janů. Začátek v 19:00, vstupné 500,- Kč, předprodej
u p. Zavadilové 739 839 720.
* Venčení pejsků – pokud venku při procházce váš společník vytvoří hromádku, prosíme
ukliďte ji po něm. Již se v záhonech pleje, sekají se příkopy, a mnozí z nás si udržují zeleň
před domem či za zahradou. Polní cesta k nádraží je také velice znečištěná, jezdí se tam na
kole, běhá a sportuje, chodí se na procházky. Prosíme uklízejte po svém pejskovi i tam,
hromádky jsou i přímo v cestě nebo v záhonech sousedů (stížnosti máme i z Ovčár).
* Po Májích můžeme v Nedomicích opět očekávat rušno a další rekonstrukci. Netrpělivě
očekáváme oznámení zahájení rekonstrukce vedení el. napětí – trafa u kravína, vedení až na
konec obce směrem na Všetaty, kde v lokalitě, kde se nyní buduje nová ulice, bude nové trafo.
Při té příležitosti bychom chtěli v této trase vyměnit kabel veřejného osvětlení a lampy, položit
chráničku pro optický kabel vysokorychlostního internetu. ČEZ termín zatím posouvá …
* Odpadky u rybníka – žádáme návštěvníky, aby věnovali lepší pozornost úklidu zejména
kapesníčků a obalů od jídla, a dále při likvidaci svých odpadků aby třídili. Do košů patří jen
směsný odpad, ale cestou k parku jsou kontejnery – na papír, plast, nápojové kartony a
plechovky. Sklo nám můžete nechat vedle kontejnerů, to ke škole dovezeme. Prosím
využívejte je. Pro cizí návštěvníky holt na koše umístíme cedule. Děkujeme za pochopení.
* Zápis do MŠ – proběhne 10.5. Zatímco během loňského a letošního roku se nám všechna
místa ve školce nezaplnila, letos očekáváme příchod další vlny dětí narozených v roce 2019.
Do školky bereme děti výhradně s pobytem u nás a v Ovčárech.

