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Na začátek listů se nejprve vrátíme k událostem z minulého měsíce:
Veřejná schůze: Důležitým krokem v chodu obce je schválení rozpočtu
na rok 2008. Do současné doby mohla obec hospodařit každý měsíc pouze
s jednou dvanáctinou finančních prostředků minulého roku. To limitovalo
obec ve větších výdajích. Teprve po schválení navrhnutého rozpočtu je
možné
uvolnit
větší
částku
z finančních
prostředků
k plánovaným
investicím. Letošní rozpočet naší obce činí 1 785 770 Kč. Z této částky
plánujeme bezmála jeden milion na zlepšení vzhledu a chodu obce.
Mezi největší výdaje pro letošní rok patří: nákup zahradní techniky,
kterou obec již nutně potřebuje k údržbě travnatých ploch, oživení vodních
pramenů a dostavba filtračních zařízení ve vodárně, rekonstrukce
veřejného rozhlasu, projekt na přestavbu budovy školy, rozšíření dětského
hřiště u obchodu a oprava kolny u cihelny. K některým výdajům se budeme
snažit získat finanční podporu z Královehradeckého kraje a Programu
obnovy venkova.
Hasičský bál: Chtěl bych ještě jedou poděkovat všem lidem, kteří
přispěli věcným darem do tomboly a tím podpořili místní sbor hasičů.
Vepřové hody: Začátkem března uspořádala firma KUKU v naši hospodě
vepřové hody. Jen pro zajímavost: z hlavního hrdiny této akce „vepříka“
bylo vyrobeno 46 tlačenek, 220 jitrnic, hrnec prejtu a několik vrchovatých
talířů ovaru. Na konzumaci těchto pochutin se sešlo asi 40 strávníků.

Měsíc březen bude bohatý na události a plánované akce. Začali jsme již
zmíněnou zabíjačkou a pokračujeme:
Obecní hospoda: V tomto kulturním zařízení proběhne hned několik
různých akcí.
Od 10. března startuje soutěž pivovaru Gambrinus s názvem
„Je to
kulaté… a nikdy nevíš, kdy Ti přiletí výhra“. Soutěž o věcné ceny ve
spotřebě piva.
Druhou akcí je karetní turnaj „Zapomenutý čert“. V pátek 14. března od 16
hodin svede 24 hráčů boj o prvenství v těchto čertových obrázcích.
Třetí je turnaj ve stolním tenise pod názvem „Podkrovní smeč“. Přihlásit
se do této soutěže můžete do 19. března 2008 v Obecní hospodě u Jany
Lonerové. Na tomto místě se dozvíte i pravidla a podrobnosti k soutěži.
V pořadí již čtvrtá akce je maškarní. Několikrát přesouvaný termín se
nakonec zastavil na sobotě 29. března. Zveme tedy všechny masky a
maškary v tento den od 20 hodin do Obecní hospody. Ke společnému
rejdění vytvoří atmosféru pan Čeřovský z Lázní Bělohradu. Nebude chybět
ani půlnoční soutěž masek o dort.
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V neděli 30. března od 15,30 hodin zaplní tentýž parket naši malí
kouzelníci, čarodějové, princezny, šašci a jiné pohádkové bytosti ve svém
maškarním reji. Přijďte podpořit své ratolesti v soutěživém klání.
Velikonoce: Letošní velikonoční svátky jsou již 23. a 24 března. Pevnou
ruku a krok všem malým i velkým koledníkům. Bohužel ani letos u nás
nevznikla nová tradice o dívčí koledě, kterou některé ženy slibovaly. Tak
snad příští rok.
Soutěž velikonočních vajíček: Neváhejte a začněte se zdobením.
Hodnocení proběhne již tradičně v Obecní hospodě. Pokud se komise
nedočkáte doma, přineste své krasličky do 17 hodin do hospody. Všechny
soutěžící exponáty budou poté vystaveny k prohlédnutí v obchodě U Víchů.

Obecní úřad

Zahradník: Od 1. března bude tuto práci po panu Víchovi vykonávat Jan
Měšťan. Přejeme mu hodně zdaru v této záslužné práci pro obec.
Poplatky: Během tohoto měsíce bude pani Víchová opisovat stav
vodoměrů v domácnostech. Zároveň bude vybírán poplatek za odpady.
Poplatky bude možné zaplatit po odečtení vodoměrů v úředních hodinách
na Obecním úřadě. Připomínám, že cena za m³ odebrané vody je 6,- Kč a
odpady dle velikosti sběrné nádoby. Poplatek za psy se nevybírá, protože
obec nemá platnou vyhlášku na výběr tohoto poplatku.
Sběrné místo: Tento týden bylo zřízeno sběrné místo na Tikovech. Jsou
zde umístěny sběrné nádoby na sklo ( netřídí se zvlášť bílé a barevné ),
papír a plastové lahve.

2

