Informace z Obecního úřadu
18.2.2019
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje ordinační hodiny:
Po 7:00 – 11:00, 11:00 – 12:00 na objednání
Út
7:00 – 11:00 pouze sestra
Odběry: Po – Čt od 7:00 – 8:00
St
7:00 – 12:00
Čt
7:00 – 10:00 pouze sestra
Pá
13:00 – 16:00, 16:00 – 17:00 na objednání
* Sbor dobrovolných hasičů Ovčáry - Nedomice pořádá tradiční Hasičský ples, který se
bude konat tento pátek – 22.2.2019 – od 20:00 na hřišti v Ovčárech. K tanci a dobré náladě
bude hrát kapela Impulz, vstupné 100,- Kč. Všichni jste zváni!
* Společnost Stavokomplet připomíná odběratelům, jejichž nemovitost je výhradně
napojena na veřejný vodovod, aby na Stavokomplet spol. s r.o. nahlásili aktuální
samoodečet vodoměru pro účely fakturace stočného. ripova@stavokomplet.cz nebo tel 326
906 087-8, l. 43

* V pátek 1. března 2019 v 13.25 hodin u rybníka se uskuteční prodej nosných kuřic ve
stáří 17 týdnů, cena 150,- Kč/ kus, barva červená a černá. Prodávat bude Svoboda, Lučice
* V ten samý den, ve 13.45 u rybníka nabídne slepičky ve stáří 20 týdnů za cenu 190,Kč/kus drůbežárna Mírovka, Svoboda&Havel, objednávky na 777 98 99 78.
* Do 28.2. máte možnost u rybníka vidět výstavu „Má vlast cestami proměn“. Na
fotografiích ukazuje různá místa v našich obcích a městech, která byla zanedbaná a která
prošla rekonstrukcí. Výstava je putovní, začíná v květnu na Vyšehradě v Praze a poté putuje
do různých koutů ČR. Nejhezčí proměny jsou každý rok oceněny. Hodnotí je veřejnost po
celý rok na webu a také odborná porota architektů. Dřísy soutěží s opravenou sochou sv.
Václava. Na obecním úřadě máme Knihu návštěv, kam můžete přijít napsat svůj vzkaz. Od
nás výstava poputuje do Prahy – Heroldových sadů a pak zpět na Vyšehrad. Přijďte se
podívat a inspirovat

* Česká pošta hledá zaměstnance – pro pobočku Neratovice a Mladá Boleslav – pracovník
přepážky, doručovatel listovní – pěší, doručovatel listovní – motorizovaný. Více info na tel.:
734 160 415, 954 303 698, velky.petr@cpost.cz
Pošta ve Dřísech hledá brigádníka na záskok o dovolených, nemoc. Info na tel.:
954 227 714
* Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Neratovicích poskytuje
informace k placení daně z příjmů fyzických osob: termín zaplacení do 1.4.2019,
úřední hodiny pro výběr daňových přiznání v Neratovicích:
- pondělí 25. března 2019 až pátek 29. března 2019 od 8:00 do 17:00 hodin
- pondělí 1. dubna 2019 od 8:00 do 18:00 hodin
Pracovníci finančního úřadu budou přítomni ve středu 13. března 2019 v čase od 12:00 do
18:00 hodin na Městském úřadě v Kostelci nad Labem. V rámci těchto úředních hodin
mohou daňoví poplatníci obdržet daňové tiskopisy, daňovou složenku pro placení daně a

rovněž platně podat daňové přiznání, případně i získat pomoc při vyplnění daňového
přiznání.

