Informace z Obecního úřadu
19.10.2017
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková, oznamuje, že v úterý 24.10. se
neordinuje (ani sestra). V akutních případech navštivte zdravotní středisko ve Lhotě.
* Obecní úřad vyzývá všechny voliče, aby se zúčastnili parlamentních voleb a přišli odevzdat
svůj hlas na obecní úřad, v pátek od 14:00 do 22:00, a v sobotu od 8:00 do 14:00. Kdo se
nemůže ze zdravotních důvodů dostavit, prosím zavolejte mne nebo Lucce Liďákové a děvčata
přijdou s přenosnou volební urnou k vám domů. Vím, že předvolební mánie je únavná, o
slibech víme své, nicméně ze vzešlých poslanců vznikne také vláda, a jejich konání může mít
dopad na životy každého z nás. Nenechávejte tedy jejich výběr na ostatních.
* Pořídili jsme nové letecké snímky Nedomic. 10 kusů bude k prodeji ve volební místnosti,
za 300,- Kč, jedná se o fotografie, nejsou zalaminované, ale jsou určené k zarámování (každý
dle svého vkusu). Na koho se nedostane, bude možné si snímek objednat. Jedná se o poslední
fotografování před pozemkovou reformou.
* V současné době probíhá čištění strouhy z rybníka ke dráze. V rámci komplexní pozemkové
úpravy geodeti dokončují zaměřování skutečného stavu pozemků a jejich hranic v katastru
obce. Skutečný stav bude sloužit jako podklad pro projektanty, jejichž práce bude následovat
a vytvoří návrh nového stavu rozmístění pozemků, při zachování jejich původní velikosti.
* Spolek Copánek děkuje všem, kdo se zúčastnili výstavy dýní, i když počasí bylo chladné,
dýně byly opět nádherné  Velmi děkujeme také všem pekařkám, po buchtách se jen
zaprášilo. Výstava podzimní sklizně našich zemědělců také sklidila úspěch, několik nových
spoluobčanů se ptalo po možnostech nákupu čerstvé zeleniny, bedýnek, apod. takže došlo i ke
zprostředkování nějakých obchodů  Fotky a poděkování pekařkám i vystavovatelům již brzy
naleznete ve fotogalerii na stránkách obce.
Dále zveme malé i velké na LAMPIONOVÝ průvod, který se bude konat v sobotu 4.11. od
17:00. V Nedomicích se opět sejdeme na návsi u křížku, u rybníka bude občerstvení,
strašidelná stezka závisí na tom, jestli budeme mít dostatek dobrovolníků ke stanovištím.
Prosíme sousedy o vyzdobení plotů, vrat a předzahrádek, rozsvícení svíček, slibujeme, že si
opět projdeme všechny ulice, je to moc hezké a milé 
* Připomínáme, že o příštím víkendu se uskuteční sběr VELKOOBJEMOVÉHO odpadu.
Kontejner bude přistaven od pátku (odpolední hodiny) 3.11. do neděle 5.11. V rámci tohoto
sběru můžete zdarma odevzdat – starý nábytek, koberce, linolea, autoskla, zrcadla, matrace,
umyvadla a WC mísy, drátěná skla, a další podobné věci, které se svým rozměrem nevejdou
do popelnice. Prosíme o pečlivé rovnání věcí uvnitř kontejneru, zavírání dveří a
neponechávání věcí mimo kontejner.
Sběr NEBEZPEČNÉHO odpadu bude v sobotu 11.11. od 8:00 do 8:30.
* Vzhledem ke zpoplatnění odvozu bioodpadu hledáme vhodný pozemek k založení obecní
kompostárny. Pozemek by měl být přístupný z cesty, v blízkosti obce, možný oplotit, zajet
manipulační technikou k překopání kompostu a naložení k odvozu. Nejlépe k pronájmu.

