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Silvestr pro děti se povedl, přišlo 32 dovádějících dětí. Pyrotechnici Pavel Vích a Mirek Svoboda
předvedli dětem krásný ohňostroj.
Silvestr pro dospělé se také vydařil .
Ke zdevastovanému křížku na Chlum jsme dorazili s Karlem Lonerem a Jirkou Sehnalem,
z Holovous a Chodovic přišlo 34 občanů, 5 psích miláčků.
Travesti show 20. ledna v Obecní hospodě sledovalo přes 70 diváků, program se moc líbil a
následná diskotéka se protáhla až do ranních hodin.
Hasičský bál se uskuteční v pátek 23. února v Obecní hospodě. K tanci a poslechu bude hrát
Čeřovský - tříprsťák . Maškarní bál je naplánován na 23. března, hudba Jaroslav Baťěk.
Seznam jubilantů 2007 pro naši nástěnku připravil opět Karel Křapka z Mlázovic. Návštěvy a
dárky od obce zůstávají pro letošní rok v nezměněné podobě. Jubilanty 2007 najdete na druhé straně
listů.
Počet obyvatel trvale žijících v obci se udržuje na hranici 200 . Nejstarším občanem je paní
Marie Hypiusová, která 13. ledna oslavila 99 let (v současné době je umístěna v léčebně dlouhodobě
nemocných v Lomnici nad Popelkou ). Nejmladším občánkem je Matyáš Vích (1 měsíc).
28. prosince 2006 se narodil manželům Kapysovím ( Lenka Bejrová ) syn Filip. Blahopřejeme a
přejeme hodně zdraví.
Stíny nad Lhotou – v prvním lednovém týdnu byla uražena hlava sochy sv. Jana Nepomuckého
v Mezihořském údolí. Možná , že došlo i k samovolnému odpadnutí hlavy.
Silná vichřice se nevyhnula ani naší obci. Vlivem popadaných stromů na elektrické vedení nešel u
nás 18. a 19. ledna 15 hodin elektrický proud. V lesních porostech tento živel napáchal nedozírné
škody. Vláda ČR vyhlásila výjimečný stav a zákaz vstupu do lesa do 5. února. Bylo vyvráceno několik
vzrostlých stromů v obecním lese a také u sochy Aloise Jiráska pod Libínem. V okolí hlásí lesníci
škody na Chlumském a Mlázovském hřebenu, v Bažantnici a v lese Bulice u Byšiček. Největší škody
na lesních porostech jsou na Staropacku a Lomnicku
Příprava rozpočtu obce pro letošní rok je v plném proudu. Obecní zastupitelstvo se obrací na
občany , aby své náměty a připomínky nahlásili co nejdříve na obecní úřad.
Zimní údržbu místních komunikací zajišťuje jako každý rok Zemědělská a.s. Mlázovice. Traktor
s pluhem řídí Jiří Kutnar. Své požadavky dohodněte nejlépe přímo s ním.
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Ze sportu - pěkný úspěch zaznamenal Pavel Meduna na turnaji v křížovém mariáši v Mlázovicích
27. ledna, kde obsadil z 20 účastníků 1. místo.
Vyhrál selátko, na kterém si pochutnali i spoluhráči. Gratulujeme !
Vodovod – provozovatel obecního vodovodu informuje občany užívající vodu z vodovodu o mírné
překročení mezních hodnot ukazatelů pro hliník,mangan, vápník, hořčík a Ph. Z tohoto důvodu není
voda vhodná pro přípravu umělé kojenecké stravy. Z hlediska zdravotního rizika je vodu možné bez
omezení užívat ke všem účelům, kromě dlouhodobého plného pokrytí přímé spotřeby vody k pití a
vaření.
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