Informace z Obecního úřadu
24.2.2015
* Zveme všechny občany, kteří si objednali kompostér, k jejich odběru, a to v sobotu 28.2.
od 10:00 na obecním úřadě. Předání kompostéru je podmíněno sepsáním smlouvy o
výpůjčce a darování se svazkem obcí Cecemínsko (majitel kompostérů). Občan bude mít
kompostér doma 5 let ve výpůjčce (zdarma) a po pěti letech Cecemínsko kompostér
občanovi daruje. Toto je podmínka dotace. Před podpisem smlouvy proběhne povinná
přednáška o tom, jak správně kompostovat, aby kompostér nebyla pouhá nádoba na
skladování odpadu ze zahrádek, ale aby skutečně vznikl také kompost. Součástí přednášky
bude ukázka sestavení kompostéru – převezmete si je rozebrané. Odvoz je možný osobním
automobilem. Komu se nehodí sobota, prosím domluvte si jiný termín na tel. 606 357 436
(Jitka Štyksová).
* Sdružení „Ovčáry pro všechny“ si Vás dovoluje pozvat nazájezd do Vinného sklípku v
Šardicích 18.4. - 19.4.2015. Program zájezdu:
Odjezd v sobotu 18.4.2015 kolem 10.00 hod z Ovčár – cestou zastávka na oběd, po příjezdu
ubytování a prohlídka okolí .Ubytování: Penzion Šardice ve dvoulůžkových pokojích
Degustace ve vinném sklípku: 2x večeře, ochutnávka cca 10 druhů vín a následně volná
konzumace cca do 1 hodiny ranní. Na přání můžeme objednat hudbu.
Odjezd domů: v neděli 19.4.2015 po snídani.Cena zájezdu vč. dopravy: předběžně 1.550 Kč
Přihlášky: Lucie Horáčková, tel 777 898 797, horackova.lucie@seznam.cz
Hana Krupičková, tel 606 379 749, hakrupi@seznam.cz
* V sobotu 18.4.plánujeme zapojit naši obec do celostátní akce „Ukliďme si Česko“.
V rámci dobrovolné brigády projdeme obec a přilehlé cesty a posbíráme odpadky. Pokud
bude mít naše brigáda nad 20 členů, můžeme požádat o podporu na vybavení rukavicemi a
igelitovými pytli. Na obecním úřadě můžete hlásit místa, která by bylo dobré uklidit a také
svoji účast. Registrovat se můžete i na stránkách www.uklidmesicesko.cz a vybrat
Nedomice.
* V tomto týdnu na Krajském úřadě proběhla pracovní schůzka k rekonstrukci hlavní
silnice. Za měsíc se bude konat schůzka další, přímo zde v Nedomicích. Projekt rekonstrukce
by měl být hotový do června, do konce roku se pak budou vyřizovat povolení a vyjádření
dotčených orgánů a samotná rekonstrukce by měla proběhnout v roce 2016. Vypadá to
nadějně 
* K termínu 7. dubna 2015 bude kromě prodloužení metra A do Motola také spuštěn pilotní
projekt společného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje – integrace
Neratovicka a Mělnicka ve vazbě na Prahu. Z Nedomic bude tedy možné do Prahy cestovat
i přes Neratovice, kde budou posílené autobusové linky. Nově integrované linky z Mělníka a
Neratovic budou ukončeny u stanice metra C Ládví, vybrané spoje dojedou až k nemocnici
na Bulovce. Nadále bude možné na Prahu přestoupit už v Kostelci n/L, tyto linky pak končí
ve stanici Letňany. Výhodou bude možnost cestovat na jeden jízdní doklad a využívat
předplatné jízdné, při kterém pravidelní cestující ušetří stokoruny měsíčně.

