Informace z Obecního úřadu
29.10.2015
* Občanské sdružení Copánek zve své spoluobčany na dušičkový lampionový průvod.
V Nedomicích se průvod s lampiony sejde v sobotu 31.10. v 17:00 u křížku u Hůlků, projde
všemi ulicemi v obci a vrátí se k rybníku, kde bude pro děti připravena stezka odvahy a pro
všechny teplé občerstvení. Na konci stezky děti obdrží papírový lampionek na vodu ve tvaru
lotosu, který následně vypustí na hladinu rybníka.
Prosíme hodné pekařky o napečení dobrot do stánečku, a sousedy o rozsvícení svíček
kolem svých domů, kouzelně to na chvíli ozdobí celou obec. Velmi děkujeme.
* Zastupitelstvo obce Nedomice na svém veřejném zasedání minulý týden schválilo
pronájem prostor bývalé obecní hospody paní Gruberové na otevření cukrárny. Paní
Gruberová se za dobu svého pobytu v Nedomicích osvědčila jako výtečná pekařka,
vzpomenout můžeme krásné dorty pro děti na dětský den nebo při rekonstrukci křížku, nebo
nedávno zákusky na setkání seniorů. Přejeme paní Gruberové s cukrárnou úspěch.
* Oznamujeme, že tento pátek, 30.10., končí zaměstnání pro obec panu Veselému a
Smolkovi. Chtěla bych pánům za jejich práci také tímto poděkovat  Na zimní období se
nám zatím nepodařilo najít vhodnou osobu na údržbu chodníků a místních komunikací.
* Připomínáme občanům, že v sobotu 7. listopadu proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Kontejner bude přistaven u rybníka v době od 8:00 do 8:30. Zdarma zde můžete odevzdat
autobaterie, vyjeté oleje a filtry vč. obalů, barva a laky, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další
domácí chemii, pesticidy, spreje, staré a nepotřebné léky, pneu od osobního vozidla.
(televize, lednice, zářivky, výbojky, fritovací oleje odevzdávejte prosím na OÚ, kde je
likvidace pro obec zdarma, oproti mobilnímu svozu).
* Ve stejném termínu, tedy od pátku 6.11. do neděle 8.11., bude u rybníka přistaven
kontejner na mobilní svoz velkoobjemového odpadu. Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma tyto níže uvedené velkoobjemové odpady. Prosíme o
uložení odpadu osobně do kontejneru a neponechávání ho volně mimo kontejner.
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Starý nábytek
Koberce
Linolea
Autoskla
Zrcadla
Matrace
Umyvadla
WC mísy
Drátěná skla
A další podobné věci, které se běžně nevejdou do popelnice

