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Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat
v úterý 3. září od 18.00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
----------------------------------------------------------------------------------Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli dovybavit novou Mateřskou školku
Hvězdička. Jmenovitě děkujeme Lence a Radkovi Schönfelderovým, firmě Agrobos
Slatina, firmě Silnice – Málek, společnosti Středočeské vodárny, firmě Fimorek, panu
Martinovi Radovi – Elektroinstalace, firmě Autobusová doprava Valenta a
kamenosochaři Pavlu Kytkovi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Nabídka - zájezd do Litoměřic „ZAHRADA ČECH“
Chystáme zájezd do Litoměřic na „ZAHRADU ČECH“ v úterý 17. září 2019 (odjezd ve 12.00
z návsi). Vstupenky budeme opět objednávat v předprodeji za zvýhodněné ceny: 120,- dospělí (místo
150,-) a 100,- důchodci (místo 120,-). Zájemci se mohou závazně přihlásit do 30. srpna 2019 na
obecním úřadě (tel.312 583 198 – v úředních hodinách úterý a čtvrtek 8.00 - 11.30; 15.00-17.00).
Autobus (cestovné) pro seniory hradí obecní úřad, ostatní 100,- Kč.
Podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech patří mezi největší výstavy svého druhu. Je zaměřena na
všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily a milovníky přírody.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Podzimní úklid – sobota 14. září 2019
 Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne na návsi u prodejny
od 7.30 – 8.00 hod
Fyzické osoby mohou odevzdat zdarma tyto druhy odpadu: zářivky a výbojky, autobaterie a
monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry, barvy a laky , kyseliny, rozpouštědla, čističe, vč.
obalů, nádoby od sprejů, staré a nepotřebné léky, lednice, TV, počítače apod.
 Velkoobjemové kontejnery budou od 7.00 do 12.00 hod. přistaveny na návsi proti prodejně.
Pro tento účel se odpadem rozumí: starý nábytek, koberce, kamna, vany, WC, umyvadla, PVC
krytina a další velkoobjemový odpad, nepatří sem však nebezpečné složky komunálního
odpadu, zemina, stavební suť nebo staré pneumatiky.
 Sběr starého železa – staré železo dávejte na hromadu na návsi vedle „Domu služeb“
od 7.00 do 12.00 hod.
 Sběr starých pneumatik – od 7.00 – 12.00 bude přistaven na návsi proti prodejně kontejner na
staré pneumatiky. Určeno pouze pro fyzické osoby, které mohou zdarma odevzdat pneumatiky
z osobních automobilů bez disků!!!
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***********************************************************************************
Dětské rybářské závody

V sobotu 21. září se konají dětské rybářské závody od 8.30 – 12.00, akce se
bude konat podle počtu zájemců buď u velkého rybníku „Slatiňáku“ nebo u
rybníku na návsi, včas upřesníme. Každý závodník musí mít svůj podběrák a
vezírek (popř.kýbl), lovit se bude na jeden prut.
Zájemci (děti od 5 – 15 let) se musí přihlásit a zaplatit startovné 100,- v
Hospůdce na hřišti, na obecním úřadě nebo ve škole do 13. září. Občerstvení
zajištěno.

