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Obecní úřad oznamuje, že bude mít úřední hodiny každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin. Dále paní
Hana Hvězdová nabízí občanům sociálně- právní poradnu každé první pondělí v měsíci od 18.00 do
19.00 hodin. Využijte úředních hodin pro své záležitosti, kopírování, apod. Jinak vidimaci a ověřování
podpisů provádí Liboslav Knězáček na požádání.
Obecní zastupitelstvo na své poslední schůzi schválilo dvě komise. Finanční ve složení Miroslav
Svoboda, Václav Kosejk a Václav Dobeš, v kontrolní komisi budou pracovat Pavel Draštik, Marcela
Dobšová a Liboslav Knězáček. Dále odsouhlasilo poskytnutí vánočních balíčků občanům nad 80 let.
Přednášku nejen o obojživelnících měl v Obecní hospodě 2. prosince Mgr. Martin Šandera. Pěkné
vyprávění o přírodě kolem nás doplnil zajímavými snímky z přírody. Bohužel posluchačů se sešlo
pouze 12. Bližší informace o práci Šanderových najdete na adrese : www.mpcr.cz.
Mikuláš s čertem a andělem přišli nadílet našim dětem do obecní hospody již 1. prosince.
Nejmenších se sešlo přes třicet, každý přednesl říkanku či básničku a byl odměněn pěkným dárkem.
Vánoční koncert bělohradského ženského sboru pod vedením Zdeňka Prchala doplnil poezií pan
Vlastimil Čaněk. Pásmo českých koled doplněné vánočními příslovími mělo název Ježíškova košilka.
Program byl velmi pěkný, škoda jen, že nás přišlo pouze 24, takže jsme byli v mírné převaze nad
účinkujícími, kterých bylo 18.
Domácí vánoční dobroty jsme mohli ochutnat ve středu 20. prosince, kdy se ocitlo před hodnotící
komisí 15 vzorků různých dobrot. Verdikt komise byl jednoznačný : 1. místo - vánoční kuba od
Pulcových, 2. místo - jednohubky od Šormových a 3. místo - petrželové řezy od Líby Víchové.
I ostatní přinesené lahůdky, například vánoční cukroví, modlitbičky, různé druhy jednohubek, ovarové
koleno, kysané zelí byly moc dobré a degustace se protáhla přes půlnoc.
Nejkrásnější vánoční dáreček dostali pod stromeček u Víchů, 26. prosince se narodil Jitce a Mirkovi
Víchovým syn Matyáš( 3,20 kg, 51 cm). Gratulujeme a přejeme do života jen to nejlepší !
Stoleté narozeniny slavil 26.prosince v naší hospůdce pan Josef Mitloner z Lužan. Moc se mu u nás
líbilo a oslavu zakončil bohatým ohňostrojem.
Dětský Silvestr bude letos 30. prosince od 15.00 hodin, Silvestr pro dospělé o den později od 20.00
hodin, k tanci a poslechu bude hrát Jirka John z Mlázovic.
Travesti show se chystá do naší hospody 20. ledna 2007. Vystoupí renomované“umělkyně“, pokud
chcete tento druh umění poznat, musíte jej na vlastní oči vidět.
Pěkného Silvestra, třeba v Obecní hospodě, či při výstupu na Chlum a v novém roce 2007
zdraví, pohodu a dobré sousedské vztahy Vám přeje obecní zastupitelstvo.
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