Informace z Obecního úřadu
16.8.2013
* V pondělí 19.8.2013 se zahajuje výkup padaných jablek v Mratíně - ve sběrně u čerpací
stanice. Sběrači budou dostávat 2 Koruny za 1kg odevzdaných padaných jablek.
* Sledujeme „kotlíkové dotace“. Pravidla pro poskytování dotace ve Středočeském kraji
nebyla dosud zveřejněna. Zatím se stále počítá s otevřením dotací od 2.9.2013.
* Příspěvek pro domácnosti poškozené bouří - obce, na jejichž území vznikly škody v
průběhu rozsáhlých bouří ve dnech 5. a 6. srpna 2013, mohou Ministerstvo pro místní
rozvoj požádat o příspěvek 30 tisíc korun na opravu bytu určeného trvalému bydlení.
Občané, jímž vznikla škoda na obytných místnostech spojená s touto bouřkou, prosím
nahlašte se na obecním úřadě.
* Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v pátek a sobotu 6.-7.9. U rybníka bude
přistaven kontejner do kterého můžete odpad vhazovat. Prosím nenoste elektrospotřebiče,
pneu, bio a další odpad, který patří do tříděného (papír, plasty, sklo), sběru elektro nebo
nebezpečného odpadu (sběr v říjnu).
* Občanské sdružení Copánek zve zájemce na návštěvu Hrnčířských trhů v Berouně,
které se uskuteční 7.-8.9.2013. V průběhu trhů proběhne soutěž keramiků na téma „Zahradní
keramika“. Na místě také hudební program (dechová hudba, dudy,..), tanec, občerstvení.
Doprava autobusem, cena dle počtu účastníků, max. 150,- Kč/osoba.
* Rodinné centrum Všetaty zve seniory na akci „Vyzkoušejte Nordic Walking“ (chůze
s holemi). Akce se koná v neděli 8.9.2013, vlakem do Poděbrad, kde proběhne kurz
s trenérem, plavba parníkem po Labi. Cena za vše 120,- Kč. Sraz na vlakovém nádraží v 7:30
* Pro likvidaci posekané trávy, shrabaného listí, odřezaných větví a jiného biologicky
rozložitelného odpadu by obec uvítala obecní kompostárnu. Protože výstavba komunitní
kompostárny a její provoz by znamenal nároky na obecní pokladnu, hledáme co nejlevnější
způsob likvidace tohoto odpadu. Rádi bychom věděli jestli tato služba by byla využívána
také našimi spoluobčany (zdarma). Pokud by jste uvítali místo pro likvidaci bioodpadu,
prosím vyjádřete svůj zájem na OÚ, emailem (obec@nedomice.cz), tel. či osobně, pomůžete
nám tímto zmapovat také vaše potřeby likvidace posekané trávy, listí ... mimo svůj pozemek.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž – podzim 2013
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