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Přijetí v Senátu a na Hradě - 31. ledna byl přijat místostarosta Pavel Vích s manželkou Jitkou
předsedou vlády Jiřím Paroubkem a presidentem Václavem Klausem při příležitosti vyhodnocení
soutěže Vesnice roku 2005. Zajímavé fotografie z tohoto setkání naleznete na webových stránkách
obce.
Hasičský bál se vydařil, hospoda praskala ve švech . Pěkná tombola , kterou velmi dobře
opatroval Vláďa Fejfar našla šťastné výherce . Hlavní cenu - sele , vyhráli letos již potřetí
Kadečkovi. Hudební produkce Jaroslava Baťka přilákala hodně přátel tance i posluchačů . Hasiči
děkují všem, kteří přišli, přispěli do tomboly, i finančně.
Další vydařenou akcí v Obecní hospodě byl večer zasvěcený sv. Valentýnovi (11. února ).
Obecní zastupitelstvo na poslední schůzi schválilo hlavní rysy rozpočtu obce na rok 2006. S jeho
zněním se můžete seznámit na úřední desce u prodejny. Jako ke každému rozpočtu i k obecnímu se
musí přistupovat zodpovědně, ale podle podmínek daného roku jsou možné i případné změny.
Veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 3. března od 19.00 hodin v Obecní
hospodě. Dozvíte se o hospodaření obce v roce 2005 a plánovaných akcích v roce 2006. Vydržíte-li
do konce , je pro Vás připraveno malé pohoštění.
Těšíme se na Vaši účast, připomínky a náměty do další práce.
Poplatky za odvoz odpadků , psy i vodné zůstávají pro letošní rok stejné jako v loňském roce.
Poplatek za odvoz odpadků je 270 Kč za občana staršího 15 let, děti od 6-15 let a senioři nad 70 let
platí 135 Kč. Děti do 6 let jsou osvobozeny. Majitelé rekreačních chalup a chat platí 270 Kč za
nemovitost. Poplatek za psa je 60 Kč. Vodné za rok 2005 činí 6 Kč/ m3.
Splatnost všech poplatků je do konce dubna 2006.
Zvláštní poděkování vyslovuje prostřednictvím našich listů paní Marie Botková z penzionu Sluníčko
za včasnou zimní údržbu cesty pod Libínem pro Jirku Kutnara z Mlázovic.
Společenská rubrika
9. února zemřela paní Jaroslava Bejrová. Odešla ve věku 79 let. Ztrácíme v ní dobrou sousedku,
dlouholetou pracovnici Jednoty. Čest její světlé památce !
Stavební parcely na Vyšehradě – dva původní zájemci od výstavby ustoupili. Znáte-li vážné
uchazeče o výstavbu u nás - kontaktujte je.
Připravuje se maškarní bál na pátek 31. března a dětský maškarní rej v sobotu 1. dubna od 15.00
hodin, vše v obecní hospodě.

