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* Tým Vlastika Krupičky ml. zve na akci, kterou ještě mnoho lidí nezná - turnaj v Body
Zorb fotbale. Uskutečníse tuto sobotu -30.8. od 10:00 hod v Nedomicích na hřišti u
školy.Jedná se o turnaj ve fotbale v body zorbingových koulích. Hraje se o ceny. Vítáni jsou
všichni, kdo se rádi pobaví, i když nebudou součástí hry a přijdou se jen podívat. Zajištěno
bohaté občerstvení za rozumné ceny. Na všechny se moc těšíme.
* V sobotu odpoledne proběhne v Nedomicích další novinka – svatební obřad, a to v parku
u rybníka. Své „ANO“ si v 15:30 řeknou Lucie Fišerová (Mělník) a Ondřej Svoboda (Kly)
za asistence pana starosty Balouna a paní matrikářky. A také všech místních, kteří se přijdou
podívat  K dokreslení této události bude hrát z veřejného rozhlasu novomanželům hudba,
nachystanou mají i projíždku obcí na kole.
* V pondělí 1.9. zahájí naše ZŠ a MŠ nový školní rok. MŠ bude pro děti otevřená od 6:30,
do ZŠ žáčci přijdou v 8:00. Pokud zůstanou na oběd, nutno nahlásit do 8:00 ve školní
kuchyni nebo paní Lence Buškové
* Ředitelka Základní školy a mateřské školy Všetaty oznamuje, že slavnostní zahájení
školního roku 2014 – 2015 bude v pondělí 1. září v 8:00 na náměstí ve Všetatech před
vchodem do budovy 1. stupně ZŠ.
* Se začátkem nového školního roku přijede v pátek 5.9. na víkend do Nedomic pouť. Pro
děti budou na hřišti u školy k dispozici pouťové atrakce, jako kolotoč, labutě, střelnice, apod.
* V sobotu 13.9. od 8:00 do 8:30 se u rybníka uskuteční sběr nebezpečného odpadu.
Vybírat se budou: autobaterie, vyjetý olej a použité filtry, fritovací oleje, barvy a laky včetně
obalů, kyseliny, rozpouštědla, domácí chemie, pesticidy, spreje, léky, pneumatiky od
osobních automobilů bez ráfků. Televize a lednice, zářivky a výbojky, monočlánky – toto,
prosím, rádi od vás odebereme ve škole.
* Od pátku 12.9. do neděle 14.9., bude u rybníka přistaven kontejner na velkoobjemový
odpad. Občané mohou ZDARMA odevzdat: starý nábytek, koberce, linolea, autoskla,
zrcadla, matrace, umyvadla, WC mísy, drátěná skla a podobné věci, které se běžně nevejdou
do popelnice. POVINNOSTÍ je uložit odpad osobně do kontejneru a neponechávat jej
volně.
* Rádi bychom upozornili, že kontejnery na tříděný odpad slouží ke sběru na nich
vyznačených komodit, bez příměsí a znečištění. Nesuplují sběrný dvůr, s nímž si to
v poslední době někteří občané zaměňují. Děkujeme za pochopení.
* Středočeský kraj vyhlásil charitativní soutěž „Věnuj počítač“. Pomozte vyhrátnaší škole
věcnou cenu, podpořte dobrou věc a zbavte se starých počítačů. Soutěž probíhá do 15. září
na našem úřadě. PC či notebooky musí býtkompletní. Vítěz získá od Středočeského kraje
hodnotný šek na nákup libovolného elektrozařízení.

