Informace z Obecního úřadu
29.4.2015
* Na obecním úřadě je k nahlédnutí návrh územního plánu obce Nedomice. Žadatelé o
změnu, ale i ostatní vlastníci nemovitostí v našem katastru a obyvatelé obce, se mohou
dostavit na obecní úřad a do návrhu nahlédnout, zkontrolovat v jakém území jejich
nemovitost leží a jaké pro něho platí podmínky. Nahlédnutí možné do 15.5.2015.
* SDH Ovčáry a rodiče dětí zvou na Dětské čarodějnice, 30.4.2015 od 18:00 v myslivně
v Nedomicích. Každé dítě dostane špekáček a limonádu zdarma.
* V pondělí 4.5.2015 se od 10:00 do 12:00 uskuteční zápis dětí do MŠ. Přihlášky jsou
k dispozici v mateřské škole. K zápisu s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
* V souvislosti s pálením čarodějnic upozorňujeme občany, kteří se chystají také spálit např.
ořezané větve stromů ve velkém množství, aby toto pálení zaevidovali na stránkách
Hasičského záchranného sboru: http://hzssk.webrex.cz/ . Zamezíte tím např. neplánovanému
výjezdu k hašení vašeho ohně. Toto ohlašování pálení prosím čiňte vždy, když máte v plánu
pálit větší množství rostlinného materiálu, ochráníte tím sebe i ostatní. Podrobnější info a
návod na stránkách obce.
* Městys Všetaty hledá referenta stavebního úřadu, na plný úvazek a dobu neurčitou.
Přihlášky možno podávat na úřadě ve Všetatech do 15.5.2015 do 11:00.
* Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ve spolupráci s Českoumykologickou
společností vyhlašuje na dny21. května 2015 (čtvrtek) v 10.00 hodina4. června 2015
(čtvrtek) v 10. 00 hodinv zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v
Praze, Dittrichova 17, Praha 2(stanice Karlovo náměstí na trase metra B)zkoušky znalosti
hub.Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích nebo
pěstovanýchjedlých hub na trh nebo pro jejich používání k výrobě, je-li cílem této činnosti
prodej nebo dalšízpracování pro potravinářské účely.
* Zahradnictví Zámorský v Přívorech zahájilo prodej květinové a postupně i zeleninové
sadby, substrátů, hnojiv a květinových truhlíků.Prodejní doba je PO-SO 8,30 - 12,00 a 13,00
- 18,00 hod. NE - Zavřeno. Otevřeno bude i o svátcích 1. a 8. května.
* Očkování psů proti vzteklině (případně v kombinaci) se letos uskuteční 4.6.2015 od
18:00 u obecního úřadu. Očkovat bude pan MVDr. Mysliveček z Toušeně, nahrazuje pana
MVDr. Kohouta. Před tímto datem očkování připomeneme. Ceny stejné jako loni.
* Sokol Ovčáry-Nedomice, oddíl kopané, zve své příznivce na jarní kolo Krajského přeboru
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