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* Vážení sousedé, prosím přijměte pozvání zastupitelstva na veřejnou schůzi, která se bude
konat v pondělí 30.11. od 19:00 na obecním úřadě. Na programu bude schválení rozpočtu na
rok 2021, navýšení ceny za svoz komunálního odpadu (na 700,- Kč/občan), schválení podání
žádostí o dotace, schválení programu rozvoje obce na roky 2021 – 2025 (investice, opravy,
rekonstrukce). Prosím přijďte se zapojit a navrhnout, co by se v naší obci mělo dále budovat a
opravovat (spíš co dříve a co později, seznam máme dlouhý).
* Slavnostní rozsvícení stromečku letos nebude. Proto jsme pro vás, kromě vyhlášení soutěže
o vánoční výzdobu, nakoupili 10 vloček na lampy veřejného osvětlení, které jsme se snažili
umístit do každé ulice, pro vaše potěšení. Bohužel to není tak idylické, lampy už svým
technickým stavem často neumožňují napojení dalšího zařízení. Tak nakonec uvidíme, jestli
si nezpůsobíme kolaps veřejného osvětlení ve vsi, ale myšleno to bylo dobře 
* Připomínám zasílání nápadů na projekty v rámci Participativního rozpočtu ze
Středočeského kraje pro rok 2021. Pro inspiraci, kdo má přístup k internetu, se můžete podívat
do galerie projektů z loňského roku - https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/
Určitě to stojí za to, pojďte se zapojit a pomoci s vylepšením Nedomic. Podávat návrhy
můžeme od teď a už jen do 31.1.2021, sbírat podporu pouze do 7.2.2021! Tak šup šup, prosím
vaše návrhy, co v obci postrádáte nebo co by vám udělalo radost?
* Jak je to s těmi odpady – v procesu je schvalování novely zákona o odpadech, která přináší
zdražení. Zvýšení skládkovacího poplatku, zavedení dalších poplatků (např. na rekultivaci
skládek, atd.) a nastavení pravidel, podle kterých se bude hodnotit naše produkce odpadů.
Např. pokud množství směsného odpadu bude do 200kg/občana/rok, pak bude cena za uložení
na skládce nižší, pokud toto množství překročíme (náš případ), pak bude cena o 40% vyšší.
To znamená, že musíme ještě více třídit, uff. Zvýšení ceny za popelnice pro příští rok o 100
kč na obyvatele přinese obci necelých 30 tisíc Kč. Za tyto peníze pro vás pořídíme 2 další
kontejnery na plasty, abychom mohli více třídit. Takže peníze nezůstanou obci ležet na účtě.
Žádáme vás, abyste třídili odpad, pečlivě a pravidelně. Sice to stojí nějaké to úsilí, ale má to
velký dopad na vaši kapsu, a bude mít čím dál tím větší. Pravidla se budou rok od roku
zpřísňovat, příští rok mají být nejméně tvrdá. V detailu toto probereme na veřejné schůzi.
* Také připomínám vánoční soutěž – O nejhezčí výzdobu domu či okolí. Vyhlášeny jsou 2
kategorie – výzdoba za dne a výzdoba za tmy (světýlka). Protože vyhodnotit výzdobu je velmi
těžké, budeme hlasovat. Každý může dát jeden hlas vyzdobenému domu za dne a jeden hlas
jednomu domu, který se nejvíce líbí za tmy. Dáme výzvu i facebookové stránky, můžete
posílat fotky a lajky. A svou soutěž vyhlásí i Ovčáry ;)
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 

