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Silvestr pro děti se povedl, přišlo 27 dovádějících dětí. Pyrotechnici Pavel Vích a
Mirek Svoboda předvedli dětem krásný ohňostroj.
Silvestr pro dospělé již takovou účast neměl, spousta zájemců svou účast na
poslední chvíli odřekla. Ke zdevastovanému křížku na Chlum jsem dorazil ze Lhoty
sám, z Holovous a Chodovic pňšlo 16 občanů. Z Bělohradu přijel Jirka Sehnal,
viditelnost nulová, mlha jako v prádelně.
Vánoční stromky, které byly vyřezány nad myslivnou, znamenaly přínos do obecni
pokladny 19.200 Kč. Dle sdělení lesního hospodáře Pavla Draštíka to byla poslední
sklizeň z této lokality, porost už odrostl.
Hasičský bál se uskuteční v pátek 28. ledna v Obecní hospodě. K tanci a poslechu
hraje Jaroslav Batěk. Hasiči děkují občanům za finanční podporu na vybraném
vstupném při návštěvách v domácnostech. Pokud chcete podpořit hasičský bál
nějakým příspěvkem do tomboly, předejte ho, prosím, Janě Lonerové . I za tuto
podporu hasiči předem děkují.
Vodovod - na začátku roku byly vyčištěny obě komory vodojemu, vyměněna stará
znehodnocená filtrační látka Carolith, která zlepšuje kyselost dodávané vody. V
poslední době byly provedeny dva nezávislé vzorky vody odebrané z potrubí a ve
všech ukazatelích splňují normy pro pitnou vodu.
Pohlednice roku - obec přihlásila 5 pohlednic, které byly vydány loni ke sjezdu
rodáků do soutěže, kterou vyhlásilo Sdružení pro Východní Čechy. Vyhrála
pohlednice z Adršpachu, jak jsme dopadli my, zatím nevíme.
Společenská kronika
25. prosince zemřela po krátké nemoci naše rodačka paní Stanislava Beránková Kučerová. Odešla ve věku 55 let. Čest její světlé památce !
Seznam jubilantů 2005 pro naši nástěnku připravil opět Karel Křapka z Mlázovic.
Návštěvy a drobné dárky od obce zůstávají pro letošní rok v nezměněné podobě.
Počet obyvatel trvale žijících v obci se nám snižuje. K l. lednu máme 195 obyvatel,
loni to bylo 201.
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Malá zajímavost - volební komise , při čekání na voliče v podzimních volbách,
vytvořila zajímavou statistiku - narození voličů podle zvěrokruhu :
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