Informace z Obecního úřadu
20.10.2015
* Oprava železničního přejezdu v Ovčárech – připomínáme, že přejezd bude opět uzavřen
od zítra (středa 21.10.) od 7.00 do pátku 23.10. do 20:00. Autobusová linka 476 opět nebude
v této době projíždět Nedomicemi a vozit děti do ZŠ Všetaty.
Železniční přejezd na silnici 244 ze Všetat na Kostelec bude otevřen dnes od 20:00.
* Zastupitelstvo obce Nedomice zve své spoluobčany na veřejné zasedání, které se bude
konat ve čtvrtek 22.10. od 19:00 v zasedací síni obecního úřadu. Hlavním bodem programu
bude výběr nájemce nebytových prostor bývalého pohostinství. Přijďte vyjádřit i vy svůj
názor. Dále se bude projednávat uzavření aktualizované smlouvy o spolupráci s obcí Ovčáry
při zabezpečování požární ochrany, uzavření smlouvy s Krajským úřadem na zhotovení
rekonstrukce hlavní silnice, podání žádosti o dotaci na hlídání dětí ZŠ o prázdninách,
plánování Vítání občánků, a další ….
* Každým dnem by měla začít akce revitalizace zeleně v obci, proto se prosím nelekejte
kácení označených dřevin kolem rybníka a v zahrádce MŠ. Vysází se stromy a keře nové,
vhodné do našich podmínek, jen bude chvíli trvat než dorostou a zaplní vykácená místa.
* Krajský úřad varuje, že v Nedomicích nedostatečně třídíme, stále jsme na posledních
místech v kraji. Mrzí mne to, protože vidím kontejnery často plné. Nicméně kvalita
vytříděných surovin je prý špatná, i třídění se musíme naučit. Jde nám o to ty komodity,
které jdou recyklovat, k tomuto účelu vybrat, ušetřit místo v popelnici a vyvézt na skládku co
nejméně. Kromě zlepšení našeho životního prostředí také čekáme úlevu našim peněženkám
za skládkovné. Nicméně nic není zadarmo, takže musíme být při třídění pozorní. Nelze
odhazovat obaly znečištěné, ani od jídla. Plastové kelímky od jogurtů, margarínu, oleje, …
musí být vymyté či alespoň vypláchnuté. To samé platí pro plechovky z kovů. Umaštěný
nebo mokrý papír také do tříděného odpadu nepatří, papírové či plastové tácky také ne.
Takže pokud budeme chtít šetřit (a náklady na skládkovné mají dramaticky stoupat), musíme
se to naučit. Prosíme o pochopení a spolupráci.
Také nesbíráme tetrapaky (nápojové kartony), prosím nevhazujte nám je do kontejnerů.
* Kanalizace – včera byly zkolaudovány stoky vodoprávním úřadem, dnes bude stavební
úřad kolaudovat přípojky. A abych vás jen nepeskovala za třídění odpadů tak oznamuji, že
po úplném dokončení stavby kanalizace bychom rádi uspořádali obecní oslavu 
* Členky o.s. Copánek děkují všem, kdo se zapojili do soutěže dýní, hodným pekařkám, a
zejména místním zemědělcům, kteří darovali své výpěstky na výstavku. Ta sklidila velkou
pochvalu a obdiv všech návštěvníků.

