Obecní zpravodaj č. 1/2010

Vážení!

Dovolujeme si Vás oslovit opět v tomto novém roce, do kterého Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
V roce 2008 se v naší obci narodily čtyři děti, a to Patrik Žejšek, Adéla
Vorlíčková, Zdeněk Špaček a Alžběta Hladíková. V roce 2009 se narodilo pět dětí
s trvalým pobytem v naší obci, a to Mikuláš Pavelec, Samantha Lenka van der Tol,
Lenka Kovářová, Lucie Klimešová a Matthew Christopher Gauvain. Dodatečně
gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví!!!!
V uplynulých letech nás potkaly také smutné události. V roce 2008 zemřeli tři naši
občané a v roce 2009 zemřeli dva naši občané.
V roce 2008 se osm občanů odhlásilo a dvanáct občanů se přihlásilo k trvalému
pobytu, v roce 2009 se odhlásilo šest občanů a osm občanů přihlásilo k trvalému
pobytu. Počet obyvatel naší obce činil k 31. 12. 2009 340 osob.

Děkujeme všem občanům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, v letošním roce se
v naší obci vybralo pro tento účel 11 581,-- Kč!!!

Ředitelka základní školy oznamuje, že zápis do 1. třídy na školní rok 2010-2011
bude v úterý 2. 2. 2010 v době od 15,00 hodin v základní škole (s sebou rodný list
dítěte).

V pátek 29. 1. 2010 se uskuteční v 18,00 hodin v zasedací místnosti kulturního
domu beseda s p. Jiřím Trojanem, mimo jiné autorem leteckých fotografií naší
obce. Tématem setkání bude létání, fotografování, plavba po moři – to vše
zdokumentované v krásných knihách „Na křídlech za poznáním“. Přijďte si
poslechnout vypravěče plného dojmů z různých dobrodružství při jeho cestách!

V sobotu 6. 2. 2010 se v kulturním domě uskuteční turnaj ve stolním tenise.
Začátek klání chlapců a dívek do 14 let začne v 10,00 hodin. Souboj mužů a žen
odstartuje ve 14,00 hodin. Prezentace 30 minut před začátkem. Pro účastníky jsou
připraveny zajímavé ceny.

Na sobotu 13. února 2010 připravuje Sbor dobrovolných hasičů Maškarní
ostatkový bál s překvapením a bohatou tombolou. Hraje J. Kaštan. V neděli 14.
února se všichni vypravte na Maškarní průvod obcí.

Pracovnice naší školy připravují dětský karneval, který se bude konat v neděli 7.
března 2010 od 13,30 hodin v kulturním domě. Hrát bude MIDI Martin p. Martina
Karáska. Pro děti budou připraveny soutěže, hry a bohatá tombola.

Přestože zatím venku leží spousta sněhu, je třeba vyřešit pro příští sezónu sečení
trávy na obecních pozemcích. Pokud budete mít zájem o práci pro obec – sečení
veřejných prostranství traktůrkem a sekačkou, můžete se již nyní přihlásit na obecním
úřadě. Práce bude vykonávaná na základě dohody o provedení práce.
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