Informace z Obecního úřadu
21.2.2013
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková,oznamuje změnu ordinačních hodin:
Po 4.3.
7:00 – 12:00 pouze sestra
Po 25.2.
zavřeno
Út 5.3.
8:00-14:00
Ut 26.2.
8:00 – 14:30
St 6.3.
8:00 – 12:00
St 27.2.
8:00 – 12:30
Čt 7.3.
7:00 – 12:00 pouze sestra
Čt, Pá
zavřeno
Pá 8.3.
8:00 – 10:00
Akutní případy v době nepřítomnosti ve Všetatech ošetří zdravotní středisko Chrást.
* Víte, že ve sběru elektroodpadu se naše škola umístila na 1. místě ve Středočeském kraji
v množství sebraných elektrospotřebičů na jednoho žáka? Třikrát hurá … 
Toto pondělí se naše děti spolu s Hankou Krupičkovou zúčastnily tiskové konference na
Krajském úřadě v Praze, kde převzaly diplom, mnoho drobných cen a finanční odměnu.
Takže zapojení se do soutěže se naší škole vyplatilo, a jsme moc rádi, že nám v tom
pomáháte. Tímto vám děkujeme za to, že nosíte své vysloužilé elektrospotřebiče do školy, ve
sběru stále pokračujeme. Připomínáme, že ve škole se také i nadále sbírají plastová víčka a
papír.Příjmy ze sběru si škola šetří na obměnu prolézaček v zahradě mateřské školky. Kdo
má přístup k internetu, najde článek zde: http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/vnedomicich-u-vsetat-umi-sbirat-elektroodpad/

* A máme zde další výzvu – soutěž „Věnujte mobil, získejte body do Recyklohraní, aneb
Ukliďme si svět pro svou školu“ . Cílem projektu je získat k opětovnému využití mobilní
telefony, které jinak zůstávají bez využití v našich domácnostech. Hodnotícím kriteriem
bude počet sebraných telefonů v poměru na jednoho žáka školy! Opět tedy prosíme o
spolupráci – prohledejte svou domácnost a doneste nám své nefunkční přístroje do školy, a
to do čtvrtka 28.2. I přes jarní prázdniny bude ve škole paní školnice. Mobily můžete
nechat i před dveřmi mimo pracovní dobu. Moc děkujeme.
* Obecní úřad hledá zaměstnance na výkon veřejně prospěšných prací. Jedná se o hlavní
zaměstanecký poměr na dobu určitou, od března do října. Plat odpovídá 2. plat, stupni ve 2.
třídě, tedy 8.360,- Kč hrubého měsíčně. Vhodné též pro důchodce, možno i na vedlejší
poměr.Zájemci prosím kontaktujte J. Štyksovou na 606 357 436.
* Minulý týden probíhal na obecním úřadě audit hospodaření za rok 2012. Nebyly shledány
žádné závady ani nedostatky 
* Počátkem února navštívil naši obec náměstek hejtmana pro životní prostředí. Konstatoval,
že Kraj v letošním roce bude podporovat výstavby kanalizace pouze ve velmi omezeném
množství. Podporován bude zejména cestovní ruch. Je na zvážení se tedy zamyslet nad tím,
jak si Nedomice zvelebit a následně zviditelnit, krom silného zaměření se pouze na
kanalizaci. Bylo by škoda opakovat stejnou chybu, a nabízené prostředky nevyužít pro
rozvoj naší obce. Více podrobností ohledně návštěvy pana náměstka bude podáno na
nejbližším veřejném zasedání.
* Po dobu jarních prázdnin od 25.2. do 1.3. bude Obecní úřaduzavřen.

