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* Zastupitelstvo obce zve své spoluobčany na Veřejné zasedání, které se bude konat ve
středu 12.9. od 19:30 v zasedací síni Obecního úřadu. Hlavním bodem programu bude
vyhlášení vítěze veřejné zakázky na zateplení budovy školy (výměna oken, zateplení části
fasády, výměna zdroje topení a vybudování rozvodů topení). Dále schválení dalšího
rozpočtového opatření (úprava rozpočtu pro rok 2012), a projednání záležitostí které nám
přinesete vy.
* V pondělí 3.9. proběhlo zahájení nového školního roku 2012/2013 v ZŠ a MŠ Nedomice.
V první třídě jsme přivítali 7 nových prvňáčků, celkem školu navštěvuje 29 dětí, z celkové
kapacity 40-ti dětí. Mateřská škola je letos opět naplněna na své maximum 24 dětí. Všem
školákům přejeme úspěšný školní rok a mnoho zábavy, učitelskému sboru dobrou náladu,
pevné nervy a hlavu plnou nápadů
* Svozová společnost pro sběr tříděného odpadu– ASA, s.r.o., nás upozornila na jev,
kterého si dlouhodobě v naší obci všímají. V kontejnerech na plasty bývá vhozené velké
množství lahví které nejsou sešlapané a odvíčkované, tudíž zabírají značný prostor. Stejné
je to i s papírem, kde krabice nejsou rozřezané, či alespoň rozložené a tím pádem také
zaberou několikanásobně větší prostor, než by tomu bylo v opačném případě. Kontejnery se
nám proto rychle plní a kdo přijde později, ten již nemá místo kam vhodit odpad a nechává
nám ho na zemi, kde to rozfouká vítr kolem rybníka, atd. Prosím vás, věnujte minutku
úpravě tříděného odpadu, zbytečné častější svážení bude mít vliv na poplatky za svoz. Také
chceme připomenout, že papír a plastová víčka od lahví můžete odevzdat ve škole, která je
odevzdá za úplatu do sběru a něco si přivydělá. Děkujeme za pochopení.
* Obec Kostelní Hlavno zve na oslavu 960-tého výročí založení obce. Hlavnovské slavnosti
proběhnou 7.-.9. září, začnou v pátek 7.9. od 18:00 průvodem obcí a od 20:00 bude
ohňostroj na rozhledně, ke kterému bude hrát Přívoranka, poté disko. V sobotu proběhne
hasičská soutěž, výstava kronik a starých fotografií, prolídka kostela, večer dechovka.
V neděli rodeo na koních a fotbalová utkání.

