Informace z Obecního úřadu
6.1.2015
* V prvním letošním hlášení přejeme všem obyvatelům Nedomic úspěšný vstup do nového
roku, štestí, zdraví, pohodu … 
* Vzhledem k zimní sezóně nabízíme občanům posypovou sůl k údržbě zledovatělých
chodníků před jejich bydlištěm. Zájemci si mohou s kbelíkem dojít na obecní úřad, kde jim
bude sůl zdarma nasypána. Děkujeme všem, kdo se podílí na úklidu sněhu z chodníků a
prohrnování komunikací traktory s pluhem, významně tímto obci pomáháte.
* Obec vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor (obecní hospody) ke komerčním
účelům. Provozování pohostinství není podmínkou. Podrobné informace poskytneme na
obecním úřadě (osobně, telefonicky, emailem), umožníme prohlídku prostor, apod. Nabídky
je možné podávat písemně na obecním úřadě do 30.1.2015.
* Známky na popelnice pro rok 2015 jsou v prodeji na obecním úřadě. Cena za svoz a
likvidaci komunálního odpadu je 600,- Kč/osoba do 79 let včetně/rok, od 80 let 300 Kč/rok,
rekreanti 600,- Kč/nemovitost. Poplatek je splatný do konce února 2015 spolu s poplatkem
za psy (100,- Kč/pes/rok). Platba je možná i převodem na účet č. 243 281 900/0300, do
poznámky uvést jméno a číslo popisné. Známku prosíme vylepit na popelnici! Od 19.1. do
23.2. jsou úřední hodiny rozšířené v pondělí od 19:00 do 20:00.
* Mateřská škola Nedomice zverodiče předškoláků na schůzku s PaedDr. Zuzanou
Černou z pedagogicko psychologické poradny. Rodiče si v rámci dne otevřených dveří
mohou prohlédnout třídy a seznámit se s plány a učebnicemi pro další školní rok. Schůzka se
uskuteční 15. ledna 2015 od 16 hodin.
* Myslivecké sdružení Dřísy-Ovčáry zve na Myslivecký ples, který se koná v pátek
16.1.2015 od 20:00 v sále na hřišti v Ovčárech. K tanci a poslechu hraje Gradace, vstupné
100,- Kč. O půlnoci překvapení 
* Společnost Jana Palacha ve Všetatech si Vás dovoluje pozvat na pietní akt u příležitosti
46.výročí jeho hrdinského činu, který se uskuteční 17.ledna 2015 od 14,00 hodin ve
Všetatech v sále bývalého kina.
* Zápis do první třídy ZŠ Nedomice pro školní rok 2015/2016 proběhne v úterý 20. ledna
2015 od 13:30 do 16:30 hod. Těšíme se na účast dvanácti předškoláčků z Nedomic a Ovčár,
kteří následující školní rok významně posílí řady žáků naší školy . Pro děti budou připraveny
milé dárečky, které vyrobili žáci ZŠ.
* Od letošního roku nabývají účinnosti novelizované standardy kvality sociálně-právní
ochrany dětí, které i náš úřad je povinen naplňovat. Oznamujeme občanům, že se mohou na
náš obecní úřad obracet s případnými problémy či dotazy v sociální oblasti u dětí žijících
v naší obci nebo docházejících do naší mateřské a základní školy.

