Informace z Obecního úřadu
29.3.2017

* Pošta Dřísy oznamuje, že ode dneška do pátku 31.3. má otevřeno od 8:00 do 11:00.
* Obec Čečelice informuje o plánovaných uzavírkách z důvodu výstavby kanalizace: od
soboty 1.4. do 25.5. úplná uzavírka ulice Všetatská, 26.5.-25.6. ulice Konětopská, 26.6.-25.7.
ulice Byšická.
* Od 1.4. do 4.4. bude uzavřen železniční přejezd ve Dřísech, od 5.4. do 7.4. ve Lhotě,
z důvodu opravy přejezdů. V těchto dnech, a termínech uzavírek v Čečelicích, můžeme
očekávat nárůst dopravy také v Nedomicích.
* Děkujeme panu Marečkovi za opravu domečku pro děti u rybníka, vyměnil a pevně
připevnil šindel na střeše, tak, aby ho děti dále neotrhávaly. Dále děkujeme panu Láďovi
Šťastnému za vyrobení cedulí u dětského hřiště 
* Pro letošní rok není v evidenci úřadu práce žádná vhodná osoba, kterou bychom mohli
přijmout na úklid obce. Je to velká škoda, pokud stát nabízí dotace, že je nemůžeme využít.
Využijeme jen možnost „veřejné služby“ pro osoby v hmotné nouzi, které mají za povinnost
odpracovat 20 hodin měsíčně. V Nedomicích taková osoba není, může se nám přihlásit
někdo z okolí. Pokud se tak stane, na údržbu obce to zdaleka nestačí.
* Aktuálně – probíhá projektování oprav místních komunikací. Všechny zamýšlené ulice
jsou již geodeticky zaměřeny, pracuje se na vytváření geodetických podkladů. Dále
připravujme žádost o dotaci na alejové výsadby podél polních cest na stráň – za Fabiánovými
a od vrby k „tunelu“, cestou ke kapličce. Dojde k odstranění suchých a nemocných stromů
keřů, vyčištění koryt na dešťovou vodu ze stráně, výsadbě stromů a keřů nových. Do finále
jde příprava zadávací dokumentace na výběrové řízení pro svoz komunálních odpadů.
* Od letošního roku již nebude možné odevzdávat pneumatiky v rámci nebezpečného
odpadu. Každý má možnost odevzdat zdarma ojeté pneu řadou způsobů, bez podmínky
koupě nových a bez ohledu na značku např. ve firmě Autoservis Rejlek v Neratovicích
(Rejlek Sport Styling, naproti Lidlu) nebo Moto Ulrich ve Staré Boleslavi (za hostincem
Modrá Hvězda).
* Divadelní soubor Hálek Nymburk uvádí historickou veselohru F.R. Čecha Dívčí válka.
V pátek 31.3. od 20:00 v hostinci U jelena v Hlavenci. Vstupné dobrovolné.
* Honební společenstvo zve své členy na řádnou Valnou hromadu, která se koná 1.4. od
17:00 v myslivně v Nedomicích.
* Drůbežárna Mírovka, Svoboda-Havel, prodává ve středu 5 .dubna 2017 v 13:45 hod. u
zvoničky v Kozí ulici kuřice - hnědé, černé, bílé - stáří 13 - 19 týdnů, cena 140 - 165 Kč/ks

