Informace z Obecního úřadu
9.4.2015
* Připomínáme přerušení dodávky el. energie v celé obci v úterý 14.4. od 8:00 do 15:00.
* Zastupitelstvo obce vřele zve na zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 16.4.2015 od
19:00 na Obecním úřadě. Na programu je schválení závěrečného účtu obce za rok 2014,
zprávy o přezkumu hospodaření, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem, rozvojového
dokumentu obce na roky 2015-2020, příspěvku hasičům na čarodějnice, myslivcům na
úpravy hájenky, chovatelům na Výstavu drobného zvířectva, záležitosti ZŠ a MŠ a další.
* A opět k odpadům, kde je od dubna platná novela zákona. Zastupitelstvo bude na veřejné
schůzi schvalovat novou obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem.
Občané mají povinnost třídit následující komodity, a možnost je shromažďovat: plasty, sklo
a papír – u rybníka, elektrospotřebiče, žárovky, zářivky, baterie (monočlánky), tonery, CD,
použité oděvy a obuv – na obecním úřadě. Bio rostlinného původu – za rybníkem, nebo
hnědá popelnice do domácnosti (objednat na OÚ za cenu 650,- Kč/sezóna), kovy – železná
neděle, a schváli-li zastupitelstvo – kontejner u rybníka. Oleje ze smažení a fritování –
nepatří do odpadu ani do kanalizace (nebezpečí havárie!) – pokudschválí zastupitelstvo, bude
možnost zdarma odevzdat na OÚ, přelité do uzavřené PET. Nebezpečné odpady a
velkoobjemový odpad – mobilní svoz 1-2x do roka u rybníka.
* Upozorňujeme občany na úplnou uzavírku hlavní silnice v obci Tišice z důvodu výstavby
kanalizace. Silnice II/331 bude uzavřena od 1.4. do 31.8.2015.
* Máte-li zájem o tříletého kocourka do bytu nebo pětiletou kočičku plemene ragdoll,
kontaktujte prosím Ivanu Vondráškovou.
* Zveme dobrovolníky na akci Ukliďme si Česko, do které se Nedomice zapojily a tak se
v sobotu 18.4. sejdeme v 9:00 u rybníka a uklidíme pohozené odpadky v parku, před
kravínem a kolem silnice. Majitele motorových pil poprosíme o pomoc s pročištěním cesty
na stráň. Na závěr si opečeme buřta. K dispozici budou igelitové pytle a 20 párů rukavic.
Prosíme zájemce aby se nahlásili včas, abychom přizpůsobili nákup občerstvení.
*O víkendu se mladší žákyně pod vedením p. uč. Štrojsové a hlavičkou Sokola OvčáryNedomice zúčastnily Závodu zálesácké zdatnosti ve Mšeně. Tým ve složení Týnka
Štyksová, Kačka Kopecká a Simona Bochinová obsadil krásné druhé místo. Děvčatům
gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.
* Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve své příznivce na jarní kolo Krajského přeboru
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