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Ustavující schůze obecního zastupitelstva se uskutečnila ve středu, 1. listopadu.
Starostou byl zvolen Pavel Vích a místostarostkou Hana Hvězdová. Zvolení
zastupitelé složili slib. Do nové práce pro obec a občany jim přejeme hodně elánu.
Odstupující starosta Libouš Knězáček obdržel od zastupitelů obecní právo, více
novinový článek na druhé straně.
Brigáda na tenisovém kurtu byla krátká. Hřiště přišli připravit na zimu Martin
Pour, Mirek Beránek, Pavel Vích a Libouš Knězáček. Pro sněhovou pokrývku se
bohužel nepodařilo kurt řádně zazimovat. Počítáme ještě, že bude přivezena antuka,
kterou by bylo zapotřebí zatížit lajny před mrazem.
Požár kontejneru - 3. listopadu v nočních hodinách nám vyhořel obsah kontejneru
na směsný odpad. Na vyhořelých zbytcích je vidět jak špatně se odpad třídí, na dně
bylo vidět spousta skleněných lahví, plechovek, které patří jinam. Obracíme se na
Vás, třiďte odpad, nesypte do kontejneru žhavý popel!
Prodejna potravin hlásí změnu prodejní doby.
pondělí

6,30-10,00

14.00-17.00

úterý

6.30-10.00

15.00-17.00

středa

6,30-10,00

14.00-17.00

čtvrtek

6.30-10.00

15.00-17.00

pátek

6,30-11,00

14.00-17,00

sobota

7,00-9,30

-

neděle

-

-

Vedoucí prodejny Jitka Víchová děkuje za
pochopení, změna vychází z frekvence
nákupů.

Pyžamový bál 17. listopadu se vydařil, návštěva veliká. Legrace se užilo až do
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ranních hodin. Za tento nápad a organizaci celé akce patří dík Janě Lonerové.
Mikulášská zábava pro děti proběhne v Obecní hospodě v pátek, 1. prosince, již od
16..00 hodin. Věříme, že ani Ti nejmenší se nebudou čerta bát, neb určitě byli hodní.
Kromě Mikuláše, čerta a anděla jsou pro děti připraveny soutěže.
Nový kalendář na rok 2007 dostanete do Vašich domácností od obecního
zastupitelstva jako dárek k vánocům.
Kalendář bude obsahovat jednotlivé vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku 2005.
Společenská rubrika. Dostali jsme SMS zprávu: Tak ahoj lidi, jmenujeme se
Matouš a František Hrnčířovi, vážíme 3 - 3,5 kg a měříme okolo 46 cm. Narodili
jsme se včera, 26.11. ve 21,50 hodin. Moc Vás zdravíme! I my moc zdravíme
narozená d,:ojčátka a přejeme jim do života jen to dobré.
Vánoční koncert bělohradského ženského sboru s poezií Vlastimila Čaňka, pod
názvem Ježíškova košilka se uskuteční ve čtvrtek, 14. prosince, od 19.00 hodin.
Věříme, že si najdete v předvánoční době chvilku na zajímavou kulturní akci v naší
hospůdce.
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