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* Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce pro vás připravilo malý dotazník, abychom se
jednak dozvěděli o míře vaší spokojenosti s naší činností a dále vaše názory a doporučení na
rozvoj obce. V září 2015 bude celá obec odkanalizovaná, a nebudeme-li zatíženi dalším
úvěrem, musíme plánovat co dál. Jestli finance soustředit na rekonstrukci školy, rozšíření
MŠ, obnovu místních komunikací, vybudování návsi u křížku, rekonstrukci veřejného
osvětlení, vyčištění potoků, struh a příkopů, obnovu zeleně v obci i mimo ni či totální
rekonstrukci zvoničky u rybníka, která je v hodně špatném stavu, a další. Budeme rádi za
vaše podněty, které bychom rádi posbírali např. v průběhu voleb, kdy budete mít na úřad
cestu. Nové zastupitelstvo pak vaše odpovědi vyhodnotí a na veřejné schůzi projedná s vámi.
Zaktualizuje se plán rozvoje obce. Za tuto pomoc vám budeme velice vděčni.
* V pátek 10.10. od 14:00 do 22:00 a sobotu 11.10. od 8:00 do 14:00 proběhnou Volby do
zastupitelstev obcí, v zasedací síni Obecního úřadu. Zveme všechny občany, kteří dosáhnou
věku 18-ti let, aby přišli zvolit členy nového zastupitelstva. Volit můžou i občané EU
s povoleným pobytem v obci (podají-li žádost na OÚ). Těší se na vás členky volební komise.
* Potěšující zprávu máme od paní Moniky Holečkové. Prodejnu potravin bude dál
provozovat, jen s kratší otevírací dobou. Od pondělí 13.10. bude trvale prodejna otevřena PoSo od 6:30 do 10:00 hod, v Ne od 14:00 do 15:30. Na textil (nový i second hand) má 50%
slevu, jedná se o celkový výprodej textilu.
* Probíhá podzimní sbírka ošacení, lůžkovin, použitého nádobí, atd. pro Diakonii Broumov.
Čisté a neroztrhané, zabalené věci vybíráme na našem úřadě, do 17.října.
* Občanské sdružení Copánek děkuje všem, kdo pomohli uskutečnění výstavy a soutěže
Dýně 2014 – Mysliveckému sdružení za poskytnutí myslivny s vybavením, Petře Křečkové
za květinovou výzdobu a darování květin k prodeji, Šárce Brodské za věnování krásného
dortu vítězi „Miss Sympatie“, Martinovi Buškovi za půjčení balíků slámy, dětem a paním
učitelkám ze ZŠ a MŠ za vyrobení výzdoby a rekvizit k soutěžím a za jejich aktivní účast,
členkám Copánku za přípravu celé výstavy, paní Jozové ze Lhoty za prodej marmelád, olejů
a poskytnutí pěkné dílničky a také všem vám, kteří jste se zúčastnili. Nesmíme zapomenout
na naše věrné pekařky, které se opět pochlubily svými dobrotami. Hlavně díky nim Copánek
vydělá na nákup cen pro vítěze a materiálu na dílničky pro děti. Pekařkami byly: Jana
Fabiánová, Blanka Horáková, Radka Dlabačová, Lucie Horáčková, Slávka Němcová,
Martina Honalová, Dita Bušková, Radka Fabiánová, Martina a Adéla Stránských, Z. Susová
z Kostelce nad Labem.
* Účastníkům výstavby kanalizace oznamujeme, že pan Václav Švarc bude od čtvrtka 9.10.
do neděle dokončovat přípravu pro elektropřípojku k čerpadlu. Napojí chráničky do jímek,
kdo bude vědět výšku nátoku odpadu z domu do jímky, tomu také navrtá otvor pro toto.
V pondělí 13.10. od 17:00 obejdu všechny napojované a budu vybírat revizi na elektro, ze
které všem pořídím kopie a originál vrátím.

