Úhlejovský zpravodaj
pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka
číslo: 3
ročník: I
prosinec 2007
Vážení spoluobčané a také všichni ti, kteří máte vztah k obci Úhlejov, Chroustov s osadami Brodek a
Růžovka . Přicházíme za Vámi vzávěru roku 2007. Jak bývá zvykem lidé si přejí vtomto adventním
čase hlavně hodně zdraví , spokojenosti , klidu a lásky.
I my se připojujeme a přejeme nejen Vám , ale i Vašim blízkým a přátelům , aby těch radostí
v nadcházejícím roce 2008 bylo co nejvíce a starosti, bez kterých se život také neobejde, se Vám dařilo
řešit co nejlépe.
Obecní zastupitelstvo
Obce Úhlejov

Pro Vás, kteří to ještě nevíte, máme každý pátek od 18.00 hodin do 20.00
hodin, otevřenou Místní lidovou knihovnu s internetem, umístěnou v 1.
patře Kulturního domu Úhlejov .
Je nás již 26 a vypůjčili jsme si od srpna 65 knížek. Knihovna je
výrazně obohacena knížkami z výměnného fondu Okresní knihovny
v Jičíně. Jsme ochotni, Vám konkrétní knihy o které máte zájem zajistit ve
spolupráci s ostatními knihovnami v Miletíně, Jičíně či Hořicích.
Ráda touto formou pochválím Tomáše a Pavlínu Šímovi, kteří jsou
pravidelnými návštěvníky. Významnou pomocí při organizaci práce
v knihovně jsou Petruška a Sabinka Špůrová, které v nepřítomnosti
knihovnice pomáhají chod knihovny zabezpečit. Mimo to, připraví třeba
kvíz pro děti.
Zveme i Vás, kteří jste přáteli hodnotné četby, máme Vám co
nabídnout. Využijte dnů očekávání Adventu a tyto si zpříjemněte četbou
knížky. Co si nepřečteme v zimě, to na jaře nedohoníme.
Do nového roku 2008 přejeme zdraví a pohodové chvíle u četby knihy.

Daniela Valentová
knihovnice

Blahopřejeme
V měsíci prosinci 2007 oslaví naši
spoluobčané manželé
Josef a Vlasta Jáklovi
a
Ladislav a Vladislava Tothovi
50 let společného života – zlatou svatbu
K tomuto jubileu blahopřejeme a přejeme mnoho
spokojenosti , pevné zdraví a pohodu v kruhu svých blízkých
a přátel.
Zastupitelstvo a občané obce

Mikulášská nadílka
Obecní zastupitelstvo naší obce zve všechny děti a
jejich rodiče na Mikulášskou nadílku do Kulturního
domu na Úhlejově
Dne 8. prosince 2007 v 15,00 hod.

Mikuláš, anděl a čert

A d é l ka

a

M a r ké t k a

Zavadilská dvojčátka, dělají již osmý měsíc, radost svým rodičům Božence
a Milanovi Munzarovým. Byla to událost veliká, protože nikdo z pamětníků
nepamatuje narození dvojčátek v naší obci.
Adélce a Markétce, přejeme hodně zdraví a tu klikatou a hrbolatou cestu
životem, protkanou co nejvíce optimismem, humorem a životními úspěchy.
Rodičům pak mnoho příjemných chvil při jejich výchově
D.V

Pro všechny, kteří chtějí podat informace pro ostatní
spoluobčany prostřednictvím Úhlejovského zpravodaje.
Své příspěvky, články, včetně připomínek a námětů ke zpříjemnění života
v naší obci, předejte do kanceláře , případě schránky Obecního úřadu .
Uvítáme článečky k životnímu prostředí, bolístkám, které nám někdy
znepříjemňují život, zároveň s návrhem na řešení. Nemusí to být články, které
pouze něco řeší, ale i postřehy z přírody, co jste na svých vycházkách
zajímavého uviděli co Vás v našem okolí zaujalo.

VAP.
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