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* Středočeské vodárny žádají o pomoc se zajištěním odečtů vodoměrů – prosíme zašlete stav
vašeho měřidla na tel. číslo 725806893 nebo emailem na nyvltdaniel@seznam.cz . Nejlépe
ihned, nejpozději do 16.11.2020
* V příkopu podél hlavní silnice, naproti Eichlerovým, byla nalezena zasypaná studna.
Studni jsme nechali vyčistit a vystavět nad povrch, osadili ruční pumpou. Pamatujete někdo
studni v tomto místě? Čí byla či komu sloužila? Dejte nám vědět jen tak pro zajímavost.
Nejbližší sousedé o této studni dosud nevěděli. Voda není pitná, bude sloužit k zálivce příkopů
a veřejné zeleně, je veřejně přístupná.
* Participativní rozpočet, ze kterého jsme vybavili hřiště u rybníka o cvičební prvky, byl
opět vyhlášen pro rok 2021. Vyzýváme vás tímto opět k zaslání vašich nápadů a návrhů. Max
částka dotace bude 400tis, nelze žádat o nákup techniky a opravu komunikací. Mne napadá
rekonstrukce veřejného osvětlení v Kozí ulici nebo na Oskořínku, nebo pořízení „ohrádek“ na
kontejnery se tříděným odpadem. Představa Kraje je vylepšit či zkrášlit veřejný prostor,
obnovit parky, sady, veřejné zahrady, co by mohla užívat široká veřejnost. Tak prosím vaše
návrhy, co v obci postrádáte nebo co by vám udělalo radost?
* Chyběla vám letos velikonoční procházka, myslivecký či dětský den nebo lampionový
průvod? Nám velice, a tak jsme vymysleli pro letošní advent vánoční soutěž – O nejhezčí
výzdobu domu či okolí. Vyhlašujeme 2 kategorie – výzdoba za dne a výzdoba za tmy
(světýlka). Protože vyhodnotit výzdobu je velmi těžké, budeme hlasovat. Každý s pobytem
v Nedomicích a věkem nad 6 let může dát jeden hlas vyzdobenému domu za dne a jeden hlas
jednomu domu, který se nejvíce líbí za tmy. Hlasování nebude z tohoto důvodu anonymní, ale
bude třeba uvést jméno hlasujícího, je-li vás v obci více se stejným jménem, pak třeba ještě
rok narození a čp. My si budeme jen evidovat kdo hlasoval, ne jak hlasoval, samozřejmě 
Ve vašem hlasování dále uvedete, komu hlas dáváte – jméno rodiny, příp. čp. je-li opět v obci
stejných příjmení více.
Jak hlasovat – všemi možnými způsoby – osobně na OÚ, tel., SMS, email nebo třeba papírový
lístek do schránky na dopisy u obecního úřadu (hnědá, na plotě před OÚ).
Do kdy – do úterý 15.12.
Ceny – 3 výherci z každé kategorie obdrží drobné věcné ceny v pátek 18.12. Vítězové obdrží
dort z naší cukrárny, druhá místa bedýnku zeleniny od Zalabáků a třetí místa obdarujeme
kaprem 
V této době je potřeba se udržovat fit, abychom byli co nejvíce odolní nemocem, a tak budeme
rádi, pokud spojíte příjemné s užitečným - když využijete volné chvilky k procházkám po obci,
a třeba i po stráni, cestička od Zvonečků k volierám je posekaná. Přejeme vám všem hlavně
pevné zdraví 

