JEDOMĚLICKÉ AKTUALITY
KVĚTEN 2022
Jedomělická mládež si Vás dovoluje pozvat na STAROČESKÉ MÁJE 2022.
Program začne již v pátek 20. května od 17:00 hod. zdobením májek a stavěním
krále. Hlavní program bude probíhat v sobotu 21. května od 15:00 hod., kdy
u sokolovny začne průvod obcí a dále losování o krále.
Po průvodu Vás zveme na venkovní zábavu, která se bude konat z důvodu
rekonstrukce sokolovny na vedlejším hřišti. K tanci a poslechu nám zahraje
kapela VALROCK. Na večerní zábavě pro Vás bude připravena bohatá
tombola! VSTUPNÉ 100,-Kč.
“Rádi bychom Vás informovali, že 14. - 15. května budeme chodit po vsi a prodávat lístky na večerní
zábavu. Prosíme ty, kteří by nám rádi cokoliv přispěli nebo darovali do tomboly, ať nám svůj dar
předají 15. května od 17:00 hod. v sokolovně. Velice Vám za zakoupené vstupenky a sponzorské dary
DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VÁS!“

Prodejna smíšeného zboží – ve středu 20. dubna proběhlo za účasti zastupitelů
obce výběrové řízení podaných nabídek na pronájem nebytových prostor za
účelem prodeje smíšeného zboží. S potěšením informujeme, že novým
nájemcem prodejny se stala bývalá paní prodavačka Jana Fuchmanová se kterou
starosta obce 2. května 2022 uzavřel nájemní smlouvu na dobu neurčitou.
Vedení obce se s předchozím nájemcem vzhledem k požadované prodejní ceně nedohodlo na odkupu
většiny vnitřního vybavení a zařízení prodejny. Z tohoto důvodu je nutno prodejnu znovu dovybavit
potřebným zařízením, které musí splňovat současné hygienické předpisy a nařízení.
O otevření prodejny Vás budeme informovat na webových stránkách obce a nástěnkách.

Svoz odpadů – s dostatečným předstihem informujeme, že v neděli 5. června
od 09:00 do 11:00 hod. je pro občany zajištěn svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. Svozové kontejnery budou přistaveny před budovou
sokolovny, Jedomělice čp. 75.
Svoz je určen pouze pro občany s trvalým bydlištěm v k.ú. Jedomělice, a tito musí mít dle obecně
závazné vyhlášky obce uhrazen poplatek za odpady!
Upozorňujeme, že ani velkoobjemové kontejnery nejsou „nafukovací“, tudíž odpad bude pracovníky
svozové společnosti odebírán v přiměřeném množství, aby se našlo dostatek místa pro všechny!
V případě většího množství odpadu (např. vyklízení nemovitosti) je možno celoročně využívat skládku
společnosti AVE Kladno – středisko Libušín, kam lze vyvážet jakékoli množství různorodých odpadů.
Likvidace odpadu je zde zpoplatněna dle jeho druhu a váhy.
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Výsadba ovocných stromů – Státnímu fondu životního prostředí byla podána žádost
o dotaci na výsadbu ovocných stromů v k.ú. Jedomělice. Ovocné stromořadí z jabloní,
hrušek, švestek, višní bychom chtěli vysadit podél obou stran cesty k čarodějnicím.
Součástí dotace je i návrh krajinářů, zajištění výsadby a instalace zavlažovacích vaků.
Pokud budeme úspěšní, vlastní výsadba cca 60 stromů proběhne na podzim 2022.

Parkování vozidel - opětovně apelujeme na majitele a uživatele motorových vozidel, aby vozidla
parkovali, pokud možno na pozemku své nemovitosti.
Ti, kdo tuto možnost nemají, nebo provozují v rodině více vozidel, aby parkovali tak,
aby byl zajištěn bezpečný průjezd ostatních vozidel a zemědělských strojů na přilehlé
pozemky. Často by k tomuto stačilo, aby vozidla byla v ulici odstavena podél jedné
strany komunikace.
Jedná se zejména o místní komunikace / ulice podél sokolovny, podél bývalých lesáckých domů
a spodní ulici k Libovici!
Upozorňujeme, že pokud se situace nezlepší budeme nucení přistoupit k instalaci dopravních značek
typu zákaz stání či jednosměrný provoz, kdy jejich porušení bude finančně vymahatelné!
Věříme, že budeme k sobě ohleduplní a k tomuto kroku nebudeme nuceni přistoupit!

Nedělní klid - na množící se žádosti některých spoluobčanů bychom chtěli požádat
o respektování nedělního klidu. Současné vedení obce nechce přistupovat k vydání
vyhlášky, která toto upravuje, jak to známe z jiných měst a obcí v ČR.
Jedná se zejména o to, aby se hlučnější práce a činnosti neprováděli v brzkých
ranních hodinách, v době oběda a nedělního odpoledne.
Děkujeme za pochopení J.

33. zasedání zastupitelstva obce Jedomělice se bude konat 25. 5. 2022 od 18:30 hod.
* všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejně přístupná *
OBEC JEDOMĚLICE
Jedomělice 16, 273 78 Řisuty, IČO: 00234460
Tel.: 723 238 583, E-mail: ou.jedomelice@seznam.cz
www.obecjedomelice.cz
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