Informace z Obecního úřadu
3.2.2020
* Nový rok se rozběhl na plné obrátky, tak uvádíme pár řádků, co je u nás nového. Stále se
uzavírají akce loňské, probíhá vyřizování dotace na hotový chodník, kolaudace zastávek,
inventury, uzávěrky účetnictví … Plánují se akce pro letošek – dotace na chodníky a
komunikace letos vůbec nebudou, chystáme tedy projekty na opravu asfaltového chodníku od
Fabiánových čp 94 ke Gruberovým, dostavbu chodníku nového až ke křížku, dále projekt na
opravu asfaltového chodníku od Kurzweilů ke Kubánkovým u dálnice, projekt na rekonstrukci
veřejného osvětlení. Již jsme zaktualizovali projekt na odbahnění rybníka a opravu břehů a
podali žádost o dotaci. Výsledek budeme vědět do půl roku. Dále jsme obdrželi dotaci na
nákup elektrotříkolky na údržbu obce a zeleně, budeme žádat také dotaci na úřadě práce na
veřejně prospěšného pracovníka. Proběhlo projednání námitek k návrhu nového uspořádání
pozemků v rámci pozemkové reformy, u všech se podařilo najít souhlasná řešení, věříme tedy,
že letos by se mohla reforma schválit a ukončit. Ale nebudeme předbíhat … 
* Z důvodu Vašeho zájmu o centrální kotelnu v obci jsme požádali pana Picku ze společnosti
Kwadral, aby nám podrobně vysvětlil fungování samotného kotle na spalování štěpky a při té
příležitosti také zodpověděl vaše konkrétní dotazy. Možnost vybudování centrálního vytápění
dále prověřujeme, jak technickou stránku (abychom nezasahovali do nově budovaných
komunikací, chodníků - tomu se asi nepůjde vyhnout), tak finanční, legislativní - zákaz kotlů
na pevná paliva, další ekologická omezení, ...
Schůzka pro zájemce se bude konat tuto středu 5.2. od 18:30 v hospodě u Šulců (v sálku).
* Základní a Mateřská škola v Nedomicích bude mít od úterý 4.2. – 7.2.2020 z důvodu
chřipkové epidemie zavřeno. Školní jídelna nebude v provozu.
* Borecké ženy zvou 8. února 2020 na 10. ročník Pohodového dne pro ženy od 9:00 do 15:00
hod v Restauraci na Borku. Vstupné 100 Kč. Připraveny budou kadeřnice, kosmetička, masáže
šíje, líčení, numeroložka, drobné výrobky kreativních dílen, přednáška o homeopatii či
reflexologie nohou, občerstvení a ještě mnoho dalšího, i na orientální tanec dojde … 
* Obecní úřad Nedomice pořádá zájezd do divadla Hybernia – na muzikál Galileo Janka
Ledeckého. Jedná se o nové nastudování a obsazení již dříve uváděného muzikálu. Představení
se bude konat v sobotu 15.2.2020 od 18:00, cena je 463,- Kč/lístek. Doprava autobusem
zdarma. Prodej vstupenek na OÚ stále probíhá.
* Zdravotní středisko Všetaty MUDr. Baran (tel.: 315 696 394)
Po, St: 8:00 – 11:00 doktor
Út, Čt: zavřeno
Pá: 13:00 – 16:00 doktor
* DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, opět začne s prodejem - v pátek 28. února
2020 ve 13:45 hod. u kapličky kuřice hnědé, černé a bílé - stáří 20 týdnů, cena 195 Kč/ks.
* Prodej známek na popelnice probíhá do konce února, cena zůstala 600,- Kč/obyvatele do
80 let, 300,- Kč nad 80, pejsek 100,- (psí známky jsou také k dispozici). Platba možná rovněž
převodem na č.ú. 348 194 2309/0800, do poznámky příjmení a č.p.

