Informace z Obecního úřadu
15.9.2015
* Společnost ČEZ informuje, že ve středu 16.9.v dopoledních hodinách bude v obci technik
odečítat stavy elektroměrů.
*1. ročník společného setkání seniorů se vydařil, počasí bylo rozumné, jídla a pití dostatek,
pan Dědina dobře naladěn i s hudebními nástroji. Ráda bych poděkovala všem, kdo se
zúčastnili, a to jak našim sousedům seniorům, tak zastupitelům z Nedomic a Ovčár, kteří
pomohli s organizací a obsluhou, a také paní Gruberové (z č.p. 60 po Mádlových), která
napekla velice dobré zákusky. Akci určitě příští rok zopakujeme, a budeme rádi, pokud se
opět dostavíte v hojném počtu, zahrajeme sólo nejstarším a připravíme další zábavu.
* Rádi bychom Vás všechny tímto pozvali na 2. ročník turnaje v Bodyzorb fotbale, který se
uskuteční v sobotu 19.9.2015 od 10 hodin na hřišti u školy. Přijďte se podívat na neobvyklou
atrakci, kde hráči jsou oblečeni do půli těla v nafouknuté kouli. Po celý den zajištěno bohaté
občerstvení za rozumné ceny, točit se bude oblíbený Kozel 11°, pro náročnější připravíme
všemožné drinky a pro abstinenty nealko. Během turnaje veřejnostpobaví doprovodný
program. Zvídaví diváci si budou moci hru vyzkoušet. Připraven je i turnaj pro děti, proto
zveme i všechny malé Nedomáky aby postavili šikovné mužstvo a ostatní jim přišli fandit.
* Dostavba kanalizace – tento týden ve středu a čtvrtek končí osazování jímek čerpadly,
technici se budou vracet zpět. Prosíme o urgentní dodání revizí elektrické přípojky na
obecní úřad!
*Další akcí v Nedomicích o tomto víkendu je všestranná soutěž loveckých psů – ohařů. Dne
19. a 20.9. pořádá Okresní myslivecký spolek Mělník a Klub chovatelů českých fousků V.
ročník Memoriálu Jaromíra Dostála v honitbách MS Dřísy-Ovčáry a Ješovice. Memoriálu
se bude účastnit dvacet účastníků z tuzemska i zahraničí, zkoušky budou probíhat v terénu a
na myslivně se bude podávat občerstvení závodníkům, rozhodčím a divákům. Jako obec
bychom rádi prezentovali výpěstky místních zelinářů.
* Svozová společnost z Mělníka nabídla obci možnost vykupovat sběrový papír ze školy,
zapůjčila by k tomu plastový kontejner a dále by bylo možné této společnosti také odprodat
papír, který třídíme u rybníka. Výkup tříděného i směsného papíru by smluvně zastřešila
škola, tudíž i finanční odměna by připadla naší škole. Školská rada, která je složená ze
zástupce obce, školy a rodičů, by rozhodovala, jakým způsobem škola s těmito penězi naloží.
Pro nás občany by nadále zůstalo vše stejné – papír bychom mohli dále nosit do školy nebo
k rybníku, jen by ho svážela jiná společnost. Tato možnost bude muset být schválena na
veřejné schůzi, proto vás, naše spoluobčany, žádáme, abyste se k této možnosti přišli
vyjádřit.
* Pronájem bývalé provozovny pohostinství – do 10.9 jsme obdržely 2 nabídky
k pronájmu. Prvním záměrem je zřízení Centra hlídání dětí (obdoba MŠ) pro děti od 2 let,
druhým záměrem je otevření cukrárny s možností posezení přímo v provozovně nebo pečení
na zakázku. Zájemcem o poskytování hlídání je paní Kovářová z Kostelce n/L., o otevření
cukrárny paní Gruberová z Nedomic. Oba záměry musí splňovat přísné hygienické předpisy,

proto rozhodnutí o pronájmu bude učiněno až po jejich vyjasnění. I v této otázce uvítáme
názory a přání veřejnosti.

