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Obecní úřad informuje
V minulých týdnech jste do schránek dostali fakturu za spotřebu
vody v roce 2012, kterou je nutné zaplatit do 28. února. Zároveň je
třeba podepsat novou smlouvu o odběru vody.
Poplatek za odpad (600 Kč na osobu a rok, pro osoby mladší 70
let) je třeba zaplatit do 31. března, bud’ jednorázově nebo jen polovinu
a druhou polovinu zaplatit do 30. září. Popelnice se bez známek vyvážejí
pouze do konce ledna, od února je třeba mít platnou známku.
Poplatek za psa (100 Kč, pro důchodce 50 Kč) je nutné uhradit také
do 31. března.
Na pondělí 18. února je plánováno veřejné zasedání zastupitelstva
obce (od 18 hodin v KD), předběžně s následujícími body programu
• oprava víceúčelového hřiště
• odpověd’ na dopis SÚS PK
• oprava cesty (od Suttnerů ke Chlupům)
• kontrola jednání zastupitelstva obce ministerstvem vnitra
• pronájem sálu KD
• smlouva na těžbu lesa
Menší statistika k začátku nového roku
K 1.1.2013 má naše obec 355 obyvatel (182 mužů a 173 žen), z toho 84
mladších osmnácti let a 55 starších šedesáti let. V průběhu roku 2012
se přistěhovalo 5 lidí, dva se odstěhovali a dva zemřeli. Došlo ke třem
svatbám a přivítali jsme dva novorozence.

Stane se...
• 9.2. Valná hromada SDH
•

•

•

•

Od 17 hodin v restauračním salonku v Kulturním domě.
23.2. Outdoorový ples
Od 18 hodin v Kulturním domě, vstupenky je možné zakoupit v Cukrárně
u Venyho (Husitská 28, Tachov)
2.3. Dětský maškarní ples
Akci začínající od 15 hodin v KD pořádá OÚ, Orbita Hora a klub
maminek
9.3. Maškarní zábava
Začínáme od 20 hodin v Kulturním domě, vstupné je 100 Kč a k tanci
a poslechu hraje Los Pavlínos.
2.2.–17.3. Vesmír v nás
Výstava výtvarných prací Jindřišky Křížkové v Muzeu Českého lesa
v Tachově

Pravidelné akce

• každou středu od 19 do 20 hodin si můžete v sále kulturního domu
protáhnout tělo při kondičním a zdravotním cvičení s Jindřiškou
• v úterní a čtvrteční podvečer probíhá stolní tenis
• každé pondělí a středu od 17 do 19 hodin trénuje v sále lukostřelecký oddíl

Společenská kronika - leden a únor 2013
Jubilanti - kulaté výročí
Milada Pavlíková (č.p. 61), Libuše Stachová (č.p. 65), Vladimír Suttner (č.p. 128),
Miroslav Holc (č.p. 168)
Všem jubilantům blahopřejeme.

Opustili nás
17.1. Štěpánová Marie (70 let, č.p. 40)
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Prezidentské volby
Rádi bychom Vás informovali o průběhu a výsledcích voleb konaných
v naší obci a zároveň poděkovali občanům za účast na volbách.
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1. kolo
Výsledky v obci v % Výsledky v ČR v %
Účast voličů
62.5 (170)
61.2
Z. Roithová
1.18 (2)
4.95
J. Fischer
25.44 (43)
16.35
J. Bobošíková
5.33 (9)
2.39
4.14 (7)
3.23
T. Fischerová
1.18 (2)
2.46
P. Sobotka
18.93 (32)
24.21
M. Zeman
10.65 (18)
6.84
V. Franz
J. Dienstbier
14.20 (24)
16.12
18.93 (32)
23.40
K. Schwarzenberg

2. kolo
Výsledky v obci v % Výsledky v ČR v %
Účast voličů
56.6 (154)
59.1
6. M. Zeman
61.7 (95)
54.8
9. K. Schwarzenberg
38.3 (59)
45.2

Počet příchozích voličů v jednotlivých hodinách volebních dnů
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Příspěvky občanů
Za obsah následujících příspěvků zodpovídá jejich autor.
Úplně krátký fejeton o MENŠÍM ZLU (Ivana Chejnovská)
Měli jsme dva kandidáty na prezidenta. A hodně lidí se mezi nimi nemohlo rozhodnout.
Ani já ne. A hodně přátel mi radilo. Nejčastěji, že mám vybrat menší zlo. Přemýšlela
jsem proto o tom, co je menší zlo.
Tak třeba. Nechám si vrtat zub bez anestezie. Šestku vlevo dole nebo sedmičku
pravo nahoře? Nechám si ukrást bat’och v Plzni na autobusovém nebo na vlakovém
nádraží?
Legrační. Do Plzně pojedu autem. Zuby si nechám spravit oba, ale jedině s anestezii!
No a volit jsem nešla. Protože zlo, i to menší, je vždycky nakonec jen zlo.

