Informace z Obecního úřadu
24.11.2022
* Na úvod dnešních zpráv bych ráda moc a moc poděkovala všem sousedům, kteří na
lampionový průvod rozsvítili a vyzdobili své domy, ploty, předzahrádky – byla to nádhera,
zahřálo to u srdíčka  A hlavně výzdoba vydržela delší dobu a tak jsme to měli v Nedomicích
díky vám krásné  Také děkuji všem, co se podíleli na přípravách a organizaci průvodu a
stezky, zajistili tak pokračování této mladé tradice.
* ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie ve dnech
25.11.2022 (pátek) od 8:00 do 15:00 a 02.12.2022 (pátek) od 8:00 do 15:00. Plánované
odstávky zahrnují tyto lokality – od Jeřábků ml. a Jakubců st. na konec obce směrem na
Všetaty: č.p. 2, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 47, 54, 58, 59, 60, 64, 66, 76, 79, 85,
87, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 103, 107, 113 a 116.
Odstávka je způsobená výměnou trafostanice u bývalého kravína za novou. Další, úplně nová,
trafostanice „Za potokem“ bude instalována až v příštím roce, ještě není dodána z výroby.
* SDH Ovčáry-Nedomice, Obecní úřad Ovčáry a ZŠ a MŠ Nedomice zvou všechny rodiče,
děti a spoluobčany na tradiční rozsvícení vánočního stromečku v sobotu 26.11.2022 od
16:00 hod na návsi u pomníku v Ovčárech. Kulturní program k této akci připravují děti ze ZŠ
a MŠ Nedomice. K občerstvení bude připravený čaj, káva, svařák, klobásky, párky …
* V Konětopech zvou na Bazárek oblečení, knih a hraček, v sobotu 26.11. od 14-18 hod,
na sále Restaurace Konětopy. Možnost prodeje vlastního zboží, v případě zájmu volat na
775 311 024 nebo napsat na info@restauracekonetopy.cz, pronájem místa za stokorunu.
* Obec Lhota po velmi úspěšném uspořádání „blešího trhu“ zve na jeho 2. kolo. Proběhne
na bronzovou neděli 4.12. od 14 do 17 hod v hospodě Na Malém plácku. Prodávat se bude
nové zboží, staré zboží, vlastní výrobky … oblečení, hračky, keramika, sklo, knihy a obrazy a
mnoho dalšího, již nebudou chybět vánoční dekorace. Můžete sami přijet nabídnout co vám
doma přebývá, pronájem prodejního místa za 100,- Kč. Info a rezervace na obec.lhota@iex.cz
nebo tel. 604 225 567.
* Všudypřítomné zdražování – obáváme se, že ani naše poplatky za popelnice nebudou moci
zůstat stejné, ale zatím nemáme rozpočet od svozové společnosti. Víme jen, že se bude opět
snižovat množství produkce na občana, za kterou můžeme skládkovat za sníženou cenu, tzv.
skládkovací bonus. V roce 2023 to bude 180 kg směsného odpadu na obyvatele. Letos je to
190 kg, loni bylo 200 kg/obyvatele.
Cena vody byla dnes v Kladně schválena po dlouhém vyjednávání a přepočítávání, pro příští
rok bude 80,44,- Kč/m³ vč. DPH. Zatím čekáme na návrh Stavokompletu pro cenu stočného.
* Regionální muzeum Mělník pořádá v sobotu 3.12.2022 od 9:00 do 17:00 předvánoční
řemeslný jarmark s ukázkami tradičních řemesel, dílničkami pro děti, dobrotami v muzejní
kavárně. Vstupné dospělí 20 Kč a děti 10 Kč. Cena zahrnuje vstup na výstavu Historické
betlémy, ozdoby a dárky.
* Připomínáme znovu nájemcům obecních pozemků splatnost nájmu.

