Informace z Obecního úřadu
5.10.2016
* Již tento týden máme volby – do zastupitelstva Středočekého kraje a do Senátu. Volby
začínají v pátek 7.10. od 14:00 do 22:00, pokračují v sobotu 8.10. od 8:00 do 14:00.
Volební místnost je opět v zasedací místnosti obecního úřadu. Volit mohou jen občané české
národnosti, ne cizinci, ani s povolením k pobytu v Nedomicích. Protože se nepředpokládá že
se zvolí senátor v prvním kole, počítáme, že volby do Senátu budou pokračovat další víkend,
v pátek 14.10. a sobotu 15.10. Povzbuzujeme vás k hojné účasti, například kraj má velký
vliv na investice v našich obcích, i když výběr těch nejlepších kandidátů se může zdát těžký
…
* Spolek Copánek srdečně zve děti i dospělé na tradiční výstavu a soutěž dýní – Dýně 2016.
V sobotu 8.10. od 14:00 na hřišti u školy! Dýně do soutěže prosíme přineste dopoledne, od
10:00 do 12:00. Od 14:00 si budete moci dýně prohlížet a hlasovat pro MISS, děti skotačit
na drobných soutěžích, na konci je bude čekat malá odměna. Od 15:00 budeme pouštět draky
– draka s sebou. Jakmile natrénujeme, po 15:00 bude odstartována soutěž o to, kdo udrží
draka nejdéle ve vzduchu. Kolem 16:00 bude vyhlášení výsledků výstavy, předání diplomů a
cen. Po celou dobu občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Opět prosíme hodné pekařky
o napečení dobrot do stánku, můžou být i dýňové  Předem děkujeme
* MUDr. Hrdličková v pondělí 10.10. neordinuje, akutní případy ošetří ZS Chrást.
* Zúčastněné obce na stavbě a provozování kanalizace za pomoci krajské dotace zajistily na
čistírně odpadních vod nainstalování síta pro předčištění odpadní vody, využití prostoru
stávající nevyužité fekální jímky jako vyrovnávací nádrže pro nárazový nárůst množství
splaškové vody ve špičkách, a provedení dalších drobných úprav k posílení výkonu a
zvýšení kapacity naší ČOV v současné době. Celá akce vyšla na cca 1,5 mil Kč.
Dále pracujeme na tvorbě projektové dokumentace pro rozšíření ČOV – výstavbě další
budovy vedle té stávající. Rozpočet zatím není hotov, předpokládaná cena 25-30 mil Kč.
* Vážení sousedé, množí se nám na úřadě stížnosti na pouštění ohňostrojů mimo Silvestra.
Ať je to od majitelů psů a domácích zvířat, rodičů malých dětí, či seniorů. Rozhodli jsme se
využít konání voleb pro malou anketu – při odchodu z volební místnosti nám, prosím,
odpovězte na otázku, zdali byste uvítali úplný zákaz ohňostrojů mimo Silvestra, nebo by
vám ohňostroj nevadil v případě, že byste o něm byli předem informováni, nebo vám
ohňostroje nevadí vůbec a nepřejete si jejich zákaz. Výsledky ankety budou zveřejněny a
projednány zastupitelstvem na nejbližší veřejné schůzi. Kdo nepůjde k volbám, může svůj
názor na ohňostroj zaslat emailem, sdělit osobně, nebo po telefonu či SMS.
* MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu
vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ - regionální produkt®
Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů, působící v
oblasti Polabí, mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 27. 10. 2016. Více
info na OÚ.

