Informace z Obecního úřadu
13.11.2012
* Obecní úřad děkuje paní Jitce Marečkové za darování 2 jeřábů červených pro vysázení na
veřejném prostranství obce. Oba stromy jsou již vysazené před č.p. 37 (blízko křížku u
Hůlků).
* Občanské sdružení Copánekděkuje všem, kteří rozsvítili svíčky před svými obydlími při
dušičkovémLampionovém průvodu, bylo to moc hezké a milé. Obdrželi jsme spoustu
hezkých ohlasů od místních obyvatel, proto myslím, že ho příští rok ho budeme opakovat 
* Cecemínsko Cup 2012 - Obec Konětopypořádá24.11. od 8:30 již5.ročník
tradičníhoturnajevestolnímtenise v sáleobecníhospody.Turnaj bude probíhat jako soutěž
dvojic kdy v rámci jednoho zápasu budou vždy odehrány dvě dvouhry a jedna čtyřhra.
Dvojice by měla mít bydliště ve stejné obci, ale po dohodě lze udělat vyjímku. Přihlášky
zasílejte do 18.11.2012 na email: jiri.miksovsky@klikni.cz nebo na tel. 602372079.
Startovné za hráče zaplatí obec, a přidá basu piva.
* Vánoční ZUMBAPÁRTY. V sobotu 15. prosince v hostinci U Jelena!Zvané jsou
všechny ženy a dívky z Hlavence a okolí, které milují pohyb, tanec a zábavu. Těšit se
můžete nejen na Zumbu s aktuálními hity, ale i na populární vánoční songy, spoustu zábavy,
chybět nebude ani občerstvení, tombola a zakončení tematickou afterpárty.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž - podzim 2012
15. kolo NE 18.11.
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* Místní poplatek za svoz komunálního odpadu (KO) pro příští rok – byl projednán
s veřejností na posledním zasedání zastupitelstva. Navrhovaná cena za svoz KO činí 600,kč/rok pro trvale hlášené mezi 0-79 let, cizince s povolením pobytu nad 90 dní a vlastníky
nemovitostí k individuální rekreaci, od 80-ti let 50% sleva.
Sazbapoplatkumá 2 složky – první – zasvoztříděnéhoodpadu, můžedosahovat max. 250,Kčročně, druhá – zasvozsměsnéhoodpadu, můžedosahovatažvýšeskutečnýchnákladůnasvoz.
Obecníúřadnabádáobčany
k
co
nejpečlivějšímutříděníodpadu,
zazvýšenísvozutříděnéhoodpadunemůžemežádatvícenež 250 Kčročně.Čím vice se vytřídí,
tímméně se vyhodí do směsnéhoodpadu a nákladyobcenasvoz KO by v
příštímrocemělyklesnout. Skutečnénákladynasvoz KO naobčanajsou v letošnímrocepřes
700,-Kč.
Rozdílmezivýšívybranýchpoplatků
a
skutečnýminákladynasvozvšechdruhůodpadůbudenadáledotovatobec.Vyhláška
o
místnímpoplatkuzasvozodpadu se budeschvalovatnanejbližšímzasedánízastupitelstva.

