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Na začátek listů se nejprve vrátíme k událostem z minulého měsíce.
Tenisový turnaj - V závěru červnových dní a s pěknou účastí 9-ti
družstev, z blízkého i vzdáleného okolí, se uskutečnil 2. ročník turnaje
„Memoriálu Laďky Kadečky“ ve čtyřhrách. Ranním zvážením hráčů a
rozlosováním do čtyř skupin začaly těžké boje o pořadí v následném
herním pavouku.
Reprezentací naší obce se ujali hráči, kteří byli
skryti pod názvy jako Modří ptáci, Ledový vinní střik, Olpa nebo Kaki.
Za chalupáře nastoupili teame Aveflor a Pražské předměstí, z okolí pak
Mattoni, Lions a Dvě cihly. Podle přiložené fotografie si můžete
tipnout, který název
patří ke které dvojici. V pavoučí síti nakonec
neuvízl pár Olpa, který ve finále porazil hořický Lions. V malém finále o
třetí místo zdolali Mattoni rodinný pár Aveflor.
Nádraží – V soutěži „O nejkrásnější nádraží ČR 2008“ obsadilo naše
nádraží pěkné 3. místo. Odměnou za toto umístění je poukázka
v hodnotě 2000,- Kč na květinovou výzdobu a barvy v hodnotě 1000,Kč na nátěr budovy. Zároveň bych chtěl poděkovat obsluze našeho
nádražíčka za péči o vzhled a pořádek v této lokalitě obce.
Volejbal – Každou první středu v měsíci hraje naše obec přátelské
utkání s volejbalisti Ostroměře. Jaro, léto a podzim hrajeme na našem
hřišti na Lipové návsi , v zimních měsících jezdíme k utkáním do školní
tělocvičny v Ostroměři. Vzájemná bilance těchto utkání je příznivě
nakloněna našim hráčům. Skóre je 6 vítězství, jedna remíza a 4 prohry.
Obecní úřad.
Veřejná schůze- Letošní výjezdní zasedání obecního zastupitelstva a
setkání s chalupáři bude v pátek 18. července 2008 od 18 hodin na
Tikovech u hospody pod lípou. Přijďte se zúčastnit této veřejné diskuse
a probrat problémy, které Vás tíží.

Plánované akce.
Koupaliště – Pro závadu na čerpadle se neuskutečnilo vyčištění
nádrže. Přesouvám tento termín na středu 16.července 2008 od 15,30
hod. Kdo nám můžete pomoci – přijďte.
Hospoda – V tomto zařízení dochází ke změně provozní doby. Otevřeno
je v pondělí, středa a čtvrtek od 15 – 22 hodin, pátek, sobota a neděle
od 15 do 24 hodin. Úterý je zavírací den.
S prázdninami opět přichází i oblíbené grilování na terase. Další
v pořadí je v sobotu 26. července 2008. Začátek a druh grilování bude
upřesněn v hospodě.
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Společenská rubrika.
Manželům Ivě a Liborovi Máslovým se 23. června 2008 narodila dcera
Nikola. Váha 3640 g a 50 cm.
Janě Měšťanové a Petru Brantovi se 5. července 2008 narodila dcera
Ema. Váha 2850 g a 47 cm.
Oběma dětem přejeme hodně, hodně zdraví a rodičům stálou radost a
spokojenost z potomků.

Prázdniny.
Přejeme dětem hodně radosti a
krásné počasí pro koupání.
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