Informace z Obecního úřadu
24.1.2014
* Upozorňujeme občany, že pokud v souvislosti s dokončenou digitální mapou katastru obce
došlo ke změně výměry nebo parcelního čísla vašeho pozemku, pak je nutno na tyto změny
podat Daňové přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2014 do 31.1.2014 (týká se většiny
občanů naší obce)! Daňové přiznání je třeba podat na FÚ v Neratovicích buď osobně
v úřední dny - pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod., nebo po domluvě na telef. číslech
315639860, 315639862 a 315639865. Za pozdní podání daňového přiznání je pokuta min.
500,- Kč.Na FÚ v Neratovicích vám poradí, či zdarma daňové přiznání vyplní s vámi.
* Ochotnický soubor Hlavnováček ze Sudova Hlavna zve malé i velké diváky na představení
„Hrátky s čertem“, na motivy pohádky Jana Drdy, v pátek 24. ledna 2014 od 19 hodindo
Hlavence, hostince U Jelena.Premiérutohoto představení jsme před vánoci shlédli v Sudově
Hlavně, je velmi veselé, vřele doporučujeme.
* Zastupitelstvo obce srdečně zve své spoluobčany na veřejné zasedání, v úterý 28.1.2014
od 19:00, do Zasedací síně obecního úřadu. Na programu bude projednání organizačních
záležitostí úřadu, rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2014, ceny za svoz odpadu od firmy 1. Polabská,
žádosti o změnu územ. plánu a dalších záležitostí obce a našich občanů.
* Zápis budoucích prvňáčků do 1. ročníku Základní školy proběhne v Nedomicích dne
12.2.2014 od 13:00 – 17:00. K zápisu bude třeba vyplněná žádost a rodný list dítěte.
Základní škola nabízí rodinné prostředí, díky malému počtu dětí ve třídách individuální
přístup, zdarma učebnice včetně sešitů, potřeby na výtvarnou výchovu, učební pomůcky,
plavecký výcvik, atd. Žáci zapsaní ve družině mají také odpolední kroužky zdarma.
Podrobné informace k zápisu obdržíte v mateřské škole, či na stránkách obce a školy.
* Naše mateřská škola Nedomice získala v roce 2013 certifikát „Školka přátelská k dětem
a jejich rodičům“.Stalo se tak na základě splnění všech úkolů tříletého projektu
akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.Cíle projektu byly zaměřeny
na poskytnutí vzdělávacích programů učitelům a vedení předškolních zařízení, realizaci
interaktivní práce s dětmi s důrazem na jejich individuální potřeby, na podporu rodičů děti
v MŠ, … Certifikát, který má nyní naše školka v držení, umožnilškolce získat statut
metodického centra, které zároveň slouží jako vzorový příklad dobré práce v praxi.
Za tento významný úspěch naší školce, a především paním učitelkám, srdečně blahopřejeme.
* Dne 3.3. a 4.3. bude probíhat další oprava železničních přejezdů. V pondělí 3.3. bude
uzavřen přejezd na Všetaty od Kostelce n/L od 7:45 do18:00, objízdná trasa povede přes
Ovčáry a Nedomice do Všetat. V úterý 4.3. od 7:45 do 18:00 bude uzavřen přejezd
v Ovčárech, objíždka bude přes Všetaty.

