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Obecní úřad informuje
Ve čtvrtek 12. února se od 18 hodin v KD koná veřejné zasedání zastupitelstva obce, na programu je projednání dotací, žádosti o bezúplatný
převod pozemků od SPÚ a prodej pozemků,...
Na začátku ledna byly občanům rozeslány faktury za vodu, pokud jste ji
z nějakého důvodu nedostali, prosíme, ozvěte se. Připomínáme, že vodné
je splatné do konce února, stejně tak jako poplatek za svoz odpadu,
který činí stejně jako v loňském roce 600 Kč za osobu a rok, a poplatek
za psa (100 Kč, pro důchodce 50 Kč).
Chtěli bychom všechny občany požádat o vyšší pozornost ohledně spotřeby vody a odečítání stavu vodoměrů. V rámci předcházení problémů
bychom chtěli od letošního roku zavést častější odečty stavu vodoměrů
(alespoň dvakrát ročně - v průběhu jara a podzimu). Zároveň žádáme
občany, aby si také sami kontrolovali stav vodoměru. Pro běžnou domácnost může překročení měsíční spotřeby 50 m3 znamenat technickou
závadu, kterou je nutné neprodleně řešit.
V poslední době se množí problémy s volně pobíhajícími psy na veřejných
prostranstvích a to i zcela bez dozoru. Proto důrazně žádáme všechny
majitele psů, aby neporušovali svou zákonnou povinnost.
Žádáme všechny řidiče, aby svou jízdu obcí přizpůsobili (rychlostí
i stylem) místním podmínkám a pohybu chodců po silnici.

Stane se...
• 14.2. Dětský maškarní bál

Přijd’te si zasoutěžit, zatančit a vyblbnout se, v sobotu od 15 hodin.
• 28.2. Hasičský ples pro dospělé
V sobotu od 20 hodin Vám k tanci a poslechu zahraje "Los Pavlínos".
Jako vždy je připravena dobrá zábava, kvalitní hudba, vychlazené

pití a věcné ceny. Vstupné - v masce 100 Kč, bez masky 150 Kč
• 21.3. Setkání důchodců
V sobotu 21.3. od 15 hodin v Kulturním domě je připraveno posezení
dříve narozených s doprovodným programem.
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...
• 1. ledna 2015 se Litva stala 19. členem Eurozóny
• 2. ledna 2015 již 50. rokem vysílá večerníček československá
•
•
•

•
•

a později česká televize
31. ledna 1862 byl prvně zpozorován průvodce Síria - bílý trpaslík
Sírius B (rozlišil A.G.Clark)
1. a 8. února se díky sněhu a nadšencům uskutečnila na kopci
za vsí “bobovačka” pro děti i dospělé
9. února proběhlo v naší obci natáčení německého studentského
filmu “‘CzechIn”, v plánu je promítnutí výsledku s českými titulky
během tohoto léta
14. února 1990 vyfotila sonda Voyager 1 Zemi ze vzdálenosti
6 miliard kilometrů (nebyla téměř vidět...)
17. února 1955 byla do moře spuštěna první jaderná ponorka
USS Nautilus

Společenská kronika - leden a únor 2015
Jubilanti - významné výročí
Anna Benešová (65 let, č.p. 62), Jitka Sponnerová (65 let, č.p. 150)
a Alena Kořínková (60 let, č.p. 144).
Jubilantkám srdečně blahopřejeme.
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