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* Připomínáme zkušební provoz pojízdné pošty - každé pondělí v lednu (pouze) přijedou i
do Nedomic na parkoviště u školy – v čase od 13:05 – 13:35. Bude možné poslat zásilky,
vyzvednout peníze, zaplatit složenky, koupit telefonní karty, vyřídit SIPO a další
* Zastupitelstvo obce zve na veřejnou schůzi, která se bude konat ve středu 26.1. od 18:00 na
obecním úřadě. Hlavním bodem programu bude projednání a schválení změny plánu
společných zařízení při pozemkových úpravách v obci Ovčáry a po zbytek schůze se budeme
věnovat studii na rekonstrukci návsi před Halbichovými … poradíte prosím nějaký název
tohoto prostoru, abychom nevynechávali ostatní sousedy, kteří tam bydlí? Studie obsahuje 3
návrhy a bude vyvěšená na úřední desce u cukrárny i na webových stránkách obce. Dejte nám
vědět vaše komentáře, prosím. Na veřejnou schůzi jsou samozřejmě pozváni všichni bydlící
kolem této návsi.
* Ministerstvo životního prostředí nabízí dotaci vlastníkům veřejně přístupných pozemků na
pořízení listnatých (i ovocných) stromů, tedy nejen obcím, ale komukoli. Dotace je až 100%
do výše 250tis Kč a vztahuje se na pořízení sadby, substrátu, ochranu dřevin, včetně
technologie na závlahu a výdaje na zajištění následné péče. Jediné, co není hrazené je práce
s výsadbou, ta je požadována dobrovolnicky. Pokud máte zájem osázet váš pozemek, který
není ze všech stran oplocený, dejte nám vědět a pomůžeme dotaci zařídit. Pamatujte, že stromy
zlepšují prostředí, omezují prašnost, poskytují stín, zadržují vodu. To za ten úklid listí stojí 
* Opět ke svozu odpadů – to bude letos celoroční téma, i když možná nejen letos. V této
oblasti bude hodně horko, připraveny jsou další a další změny (ze strany ministerstva). Nejprve
k vašim dotazům – proč jsme udělali změnu, někomu podražili (ale mnoha rodinám naopak
zlevnili) a některé obce zůstali jako loni. O zavedení limitů na občana jsme věděli již před
rokem 2021, nic jsme nezměnili (některé obce již ano) a také jsme vyčkávali, co se stane. Bylo
nám naváženo o 50% směsného odpadu v přepočtu na obyvatele více, než je limit a tudíž
uvalena zvýšená sazba na likvidaci těchto odpadů. Pro letošek se limit navíc snižuje a sankce
zvyšuje, a tak to bude každý další rok. Takže pokud bychom opět nezareagovali, nic by se ze
strany obce nezměnilo, produkci bychom opět překročili, zaplatili sankční poplatky. Mnoho
z vás ale třídí, někteří lépe, někteří méně, a sami upozorňujete, že systém poplatků na trvale
hlášeného není motivační a nezvýhodňuje ty, kdo třídí. Proto jsme loni slíbili, že přejdeme na
jiný systém. Máme na výběr ze 3 systémů, opět dle ministerstva - na obyvatele, velikost
nádoby u domu nebo množství kg/l u domu. Současný systém zpoplatňuje počet a velikost
nádob v domě, nezávisle na tom, kolik lidí či rodin tam žije. Odpad se odkládá do společné
popelnice. Dále slyšíme, že někteří máte obavy, jestli vám stačí 1 malá popelnice na týden.
Vyjednali jsme možnost poskytnutí pytlů – 120 litrů za 50,- Kč. Kdo bude mít zaplacenu
alespoň 1 malou popelnici na rok, v případě potřeby si může dokoupit pytel a ten vystrčit až
bude naplněný. To myslím že je maximálně vstřícné. Třídění není pro každého, je náročnější,
není každému pohodlné, nemluvě o předcházení vzniku odpadů. Proto nemůže být sleva pro
každého, jen pro toho, kdo se do toho pustí. Za obecní peníze plánujeme zrekonstruovat ves,
až bude hotovo, můžeme dotovat odpady více. Ale o tom zase příště …
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