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V Listopadovém čísle měsíčníku Chatař – chalupář, vyšlo
s povídáním o chalupě manželů Lysých, také několika
stránkové povídání s naším kronikářem panem Lonerem.
Tato textová část je doložena ukázkou s několika
perokresbami, které doplňují historii a dění v naší obci.
Chtěl bych touto cestou zároveň poděkovat našemu
kronikářovi Karlu Lonerovi za jeho práci v této činnosti.
Obec díky jeho práci získala nejedno ocenění v této oblasti
a kroniky obce jsou díky soutěži „ Vesnice roku “ známé
nejen po celém našem kraji, ale i republice.
Tenisové hřiště – Začátkem měsíce listopadu jsme vyhlásili brigádu na zazimování
tenisového hřiště. Bohužel tuto sobotu nepřišlo mnoho tenistů na úklid tohoto sportovního
zařízení. Proto bych chtěl o to více poděkovat těm, kteří přišli a podíleli se na této práci.
Odpadové hospodářství – Chtěl bych připomenout občanům termín podání ohlášky
sběrné nádoby na odvoz komunálního odpadu. Tento formulář je možné získat na Obecním
úřadu, webových stránkách obce, Obecní hospodě a v obchodě potravin. Termín odevzdání
je nejpozději do 10. prosince 2007 na Obecním úřadu z důvodu zajištění rozvozu Vámi
požadovaných nových nádob firmou Severočeské komunální služby.
Údržba zeleně – S první sněhovou vločkou, kterou nám letos opravdu přivezl Martin na
bílém koni, končí i tento úsek údržby obecních ploch. Slovy starosty obce chci poděkovat
všem, kteří se podílejí na této činnosti a udržují obecní pozemky před svými domy. Jsem rád,
že nejste lhostejní k vizuálnímu pohledu naší obce.
Zároveň bych chtěl poděkovat Vladku Víchovi, našemu zahradníkovi, za jeho dlouholetou
práci a starost o údržbu zeleně v naší obci. V závěru roku končí s touto prací a z tohoto
důvodu vyhlašuji konkurz na místo obecního zahradníka. Požadované práce jsou údržba
travnatých ploch, živých keřů a stromů, likvidace plevelů chemickou cestou a případné další
práce zadané obcí. Uzávěrka těchto písemných přihlášek je do 20. února 2008.
Mikulášská nadílka - Srdečně zveme všechny děti (nejlépe
v doprovodu rodičů) na Mikulášskou zábavu, která se koná
v Obecní hospodě 7. prosince 2007 od 16 hodin.
Pro všechny malé je připravena spousta her a rozmanitých
soutěží. Ke všem hodným dětem přijde Mikuláš s andělem a
přinesou plný koš sladkých dárečků, k těm méně hodným možná
přijde i čert.
Po nadílce zaplní parket dospělí a zábava bude pokračovat. Jen tu
nadílku si musí každý dospělý vytvořit u pultu sám.

Pingpongový stůl
Koncem
předešlého
měsíce
byl
přemístěn
pingpongový stůl z budovy bývalé školy do
podkroví hospody. Zájemci o tuto hru mají
možnost
provozovat
tento
sport
v otevíracích hodinách provozovny, nebo po
dohodě s paní Janou Lonerovou.
Jízdní řády - Od 9. prosince dochází opět ke změně jízdních řádů. V našem případě
dojde k posunutí vlakových spojů ve směru na Starou Paku o 4 minuty dopředu a ve směru
na Ostroměř o 4 minuty zpět. Počítejte tedy s touto změnou, ať nečekáte na svůj vlak
zbytečně. Zároveň se mění jízdné a jeho vypočítávání. Pracovnice ČD proto prosí cestující,
aby přicházeli o chvíli dřív.
Vánoční dobroty - Již 2. ročník těchto kulinářských výrobků proběhne 28. prosince od 19
hodin v Obecní hospodě. Komise složená z přítomných hostů bude určena losem a vybere
vítězný produkt našich hospodyněk ve 3 kategoriích. 1. Tradice, 2. Pastva pro oči a 3. Chuť.
Své výrobky doneste v 18,30 hodin do naší Obecní hospody. Výsledky budou
zdokumentovány a zveřejněny v příštím čísle Obecních listů a v Obecní hospodě. Poté dojde
k likvidaci výrobků přítomnými hosty.
Dětský Silvestr - Tradiční rozloučení našich nejmenších spoluobčánků s koncem
letošního roku se koná 30. prosince 2007 v Obecní hospodě od 16,30 hodin. Zábavná
diskotéka s přítomností pohádkových bytostí bude zakončená párem rachejtlí. Přijďte si
zatančit , masky jsou vítány.
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