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Mockrát děkujeme všem, kteří pomohli k odhalení původu, obsahu a době
vzniku starých fotografií (nejen) promítaných u příležitosti setkání seniorů,
a také mnoha dalším, kteří své fotografie věnovali či zapůjčili k okopírování. Zároveň doufáme, že se rozhodnou pomoci nám i další a budeme tak
moci průběh času v naší obci zdokumentovat ještě o trošku více. V každém případě bychom Vás chtěli poprosit, abyste žádné fotografie nevyhazovali, protože i když Vám již nemusí nic říkat, mohou pomoci ukázat
místa dnes již zcela změněná, případně mohou oslovit někoho jiného, aniž
bychom to předem tušili.
A tak bychom Vás chtěli znovu požádat a poprosit, zda byste se doma či
u příbuzných mohli podívat po fotografiích, filmech či jiných dokumentech,
které by mohly pomoci se zdokumentováním historie i současnosti naší
vsi. Odměnou za zapůjčení Vám budou zdigitalizovaná data a především
hřejivý pocit, že jste pomohli dobré věci. Pokud se rozhodnete pomoci,
kontaktujte, prosíme, paní starostku Kořínkovou na obecním úřadě nebo
přímo M. Křížka (č.p. 171) nebo přes email tohoto občasníku. Mockrát děkujeme za Vaši pomoc.

Obecní úřad informuje

Na čtvrtek 27. února od 17 hodin v Kulturním domě je naplánováno
veřejné zasedání zastupitelstva obce s následujícím předběžným programem:
• prodej p.p.č. 67/2 o výměře 7 m2,
• smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
• smlouva o zajištění pečovatelské služby v obci,
• žádost o snížení nájmu v místním obchodě,
• informace silnice.
Do konce února je třeba zaplatit fakturu za spotřebu vody v roce 2013
a poplatky za psy (100 Kč, pro důchodce 50 Kč). Poplatek za odpad (600
Kč za osobu a rok) je nutné také zaplatit do konce února a to bud’ celý
anebo polovinu (a druhou polovinu pak doplatit do konce září). Popelnice
se bez známek vyvážejí pouze do konce ledna, od února je třeba mít
platnou známku.

Stane se...
• 1.3. Hasičský maškarní ples

Chystejte si masky - těšíme se na Vaši účast
...vstupné pro masky jen 100 Kč.
• 8.3. Dětský maškarní karneval
V sobotu od 15 hodin se chystá odpoledne plné her, soutěží
a tanečků pro děti.
• 20. března začne astronomické jaro
v 17 hodin 56 minut a 36 sekund
Pravidelné akce

• Každou středu od 19 do 20 hodin si můžete v sálu Kulturního domu
protáhnout tělo při kondičním a zdravotním cvičení s Jindřiškou.

Stalo se...
• Byla opět obnovena pravidelná otevírací doba místní knihovny

(v 1.patře Kulturního domu) a to každou středu od 17 do 18 hodin.
• Vozítko Curiosity na Marsu 13. února zdárně překročilo písečnou
dunu a míří skrze Trhlinu dinga do Údolí měsíčního svitu...

Společenská kronika - únor a březen 2014
Jubilanti - významné výročí
Lenka Kozáková (č.p. 88),
Jaroslava Tipková (č.p. 130),
Milada Pašková (č.p. 164).
Jubilantům blahopřejeme.
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