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Odpadové hospodářství v minulém měsíci byla odstraněna hromada organického
odpadu za statkem, na uklizený prostor byly umístěny tabulky, kde si představujeme,
že vzniknou tři hromady odpadu: 1. stavební suť, 2. hlína, listí, tráva, 3. větve a
spalitelný odpad. U spalitelného materiálu by bylo vhodné při větším množství a za
příznivých podmínek tento odpad podpálit. Obracíme se na Vás občany, aby jste
tento systém dodržovali a třídili odpad!!!
Dále se obracíme na stavebníky, kteří budou likvidovat staré tašky, aby se dohodli s
místostarostou Pavlem Víchem o jejich odděleném uložení v cihelně, budeme je
potřebovat na antuku.
Rekonstrukce budovy školy byla zahájena začátkem června. Ve škole provádí firma
Ing. Jiřího Maťátky z Libštátu izolaci zdiva proti vlhkosti, dále se počítá s výměnou
oken od firmy PFT Jičín a se zednickými pracemi od firmy KU-KU ( Miroslav
Beránek a Miroslav Vích). Potvrdilo se , že tento radikální zásah do této staré
budovy je nezbytný.
Dětské odpoledne 3. června se po stránce počasí vydařilo, na náves přišlo oproti
minulosti méně dětí i dospělých. Ukazuje se, že nastupují populačně slabší ročníky.
Volby do Parlamentu - v naší obci odvolilo téměř 80 % zapsaných voličů, výsledky
jsou samostatnou přílohou listů.
Veřejná zeleň - Roman Chaloupka osázel u hospody popínavé rostliny, Mirek
Majksnar se vzorně stará o okolí pomníku padlých a u sv. Floriána, Jirka Havlíček
zajistil nové sekací nože k rotačce. Nejen jim ale i všem ostatním, kteří se o veřejnou
zeleň starají patří dík.
Společenská rubrika
- 12. června zemřel po zákeřné nemoci pan Vladimír Kadečka ve věku 58 let.
Odchodem Vlaďky ztrácíme nejen dobrého kuchaře, ale i kamaráda,
sportovce. Čest jeho světlé památce!
Schůze obecního zastupitelstva která proběhla 5. června odsouhlasila snížení počtu
členů zastupitelstva na příští volební období na sedm, dále schválila prodej obecního
pozemku panu Peteru Dandárovi z Prahy.
Stíny nad Lhotou - v lese nad Bertoldkou byl ukraden u lesní cesty pamětní kámen,
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který nám měl připomínat, že tato cesta byla postavena v letech 1904-1907. Dnes
zřejmě slouží vykutálenému pobertovi k výzdobě zahrady.
Pěkné prožití prázdnin našim dětem a příjemnou dovolenou dospělým přeje
Obecní zastupitelstvo

VOLBY 2006
Výsledky
zapsaných voličů
účast ve volbách

162
124

76,5%

123

98,2%

1

0,8%

POČET:
platných hlasů
odevzdaných
neplatných hlasů
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

STRANA
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a dem. unie - Českosl. strana lidová
Strana zelených
Strana zdravého rozumu
6.-7.
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
8. Koalice pro Českou republiku
Balbínova poetická strana
Právo a Spravedlnost
NEZÁVISLÍ
Koruna Česká
SNK Evropští demokraté
9.-18.
Unie svobody - Demokratická unie
Pravý blok
4 VIZE
Národní strana
STRANA ROVNOST ŠANCÍ
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Číslo Počet hlasů
9
58
10
29
20
24
24
4
18
3
1
2
25
2
21
1
3
5
6
8
11
12
14
15
22
26
-

%
46,77
23,38
19,35
3,25
2,41
1,61
1,61
0,80
-
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