Informace z Obecního úřadu
14.5.2013
* Pořádáme humanitární sbírku –ošacení, lůžkovin, použitého nádobí, nepoškozené obuvi
a hraček, vše zabalené, např. v pytlích. Na obecním úřadě, denně od 8:00 do 14:00, končíme
22.5.2013. Diakonie Broumov bude velice vděčná za drobný příspěvek na naftu.
* Očkování králíků – prosíme zájemce o očkování králíků aby nahlásili počty na OÚ
(osobně, obec@nedomice.czči 606 357 436) do středy 15.5. 15:00. MVDr. Kohout přijede
očkovat v pátek 17.5. v poledne.
* Už víme o čem je digitalizace katastru – na obecním úřadě jsou pro vás připravené
seznamy vašich pozemků (dle listu vlastnictví) s porovnáním údajů platných dodnes a
nových. U parcelních čísel z pozemkového katastru dochází k přečíslování, čísla katastru
nemovitostí zůstávají (vysvětlím na místě). Překreslením do nových map u někoho došlo ke
zpřesnění výměry. Hranice pozemků se neposouvají. Prosím dostavte se pro vaše údaje do
27.5., příští rok dle nich budete podávat daňové přiznání k dani z nemovitostí.
* Přijměte pozvání na soutěž dračích lodí. Svazek obcí Cecemínsko připravil pro vás
možnost vyzkoušet si pádlování v malé dračí lodi a soutěžit s přáteli z okolních obcí.
Hledáme 11 závodníků, z nichž bude 10 pádlovat a 1 bubnovat. Kormidelníka dodá zkušený
pořadatel. Účast je zdarma, vítěz vyhrává pohár a kýtu  Zájemci hlaste se na OÚ do 7.6.
* Občanské sdružení Copánek zve dobrovolníky na pořádání dětského dne. Schůzka všech
proběhne v neděli 19.5. od 17:00 v hospodě na hřišti. Dětský den se bude konat v sobotu
8.6., letos na téma „Z pohádky do pohádky“. Přijďte se zapojit, čím více nás bude, tím lepší
zábavu pro děti připravíme.
* Fotbalový oddíl kopané potřebuje nutně novou sekačku na hřiště. Stará sekačka, kterou
věnoval oddílu zesnulý prezident pan Stanislav Ondrák, již po 8 letech provozu dosluhuje.
Prosíme všechny příznivce kopané o jakýkoli příspěvek na zakoupení sekačky nové.
Příspěvek lze odevzdat při zápasech nebo do kasičky v restauraci U Šulců. Velmi děkujeme.
* O.s. Přívorské ženy vás srdečně zvena divadelní představení pro dospělé pod názvem
SBOROVNA, s kterým vystoupí divadelní souborHavlíček - Neratovice. Koná se v sobotu
18.května od 17.00hod. v kinosále Všetaty.Vstupné je 60,- korun.Vstupenky je možné
zakoupit v předprodeji v prodejně Hračky-papír proti poště, popřípadě volat namobil číslo
777 788 874 paní Motákové.Představení není vhodné pro děti do 12ti let.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž –jaro 2013
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