Zpravodaj O B C E Poběžovice u Holic

Vážení spoluobčané,
věříme, že si užíváte krásných slunečných dnů a nezvykle vysokých podzimních teplot. Je před námi
posledních několik týdnů roku 2022. Roku, který nám přinesl mnoho dobrého i špatného. Roku, kdy
proběhly volby do zastupitelstva obce. Chtěli bychom Vám poděkovat za důvěru a budeme se snažit,
abychom Vás nezklamali.
V listopadu proběhne kolaudace chodníku i veřejného osvětlení. Stavby jsou převzaty bez vad
a nedodělků (i když někdo může mít výhrady ke zvláštnímu umístění některých sloupů v chodníku,
což je částečně dáno odvodňovací trubkou pod chodníkem nebo existencí sítí vody, elektřiny a plynu).
Myslíme, že zejména nový chodník pak slouží svému účelu, především pro rodiče s kočárky nebo
malé děti.
Příští rok budeme chtít navázat opravou chodníku k zastávce u točny a studií proveditelnosti dalších
možných chodníků na exponovaných místech v obci. Pokračovat budeme i s opravami našich
komunikací.
Je zde každoročním zvykem dávat občanům obce kalendář Dobrovolného svazku obcí Holicka. Letos
pro Vás místo toho svazkového chystáme malé překvapení, ale nebojte, o každoroční kalendář určitě
nepřijdete.
Konec roku s sebou nese i pořádání našich tradičních akcí. Letos bude, doufejme, situace příznivá
a nic nám snad nebude bránit v jejich konání. Začínáme již poslední říjnovou neděli halloweendušičkovým podvečerem. Pokračovat budeme na první adventní neděli 27. listopadu rozsvícením
vánočního stromu. V případě čertovské nadílky na začátku prosince budeme pokračovat v zavedeném
modelu z poslední doby, že budou Mikuláš, čert a anděl chodit přímo domů. Těšit se můžete i na
poslední kopec.

Informujeme vás o akcích a termínech do konce roku:
Neděle 30. 10. 2022 Halloween-dušičkový podvečer
Začínáme v 17:00 ve společenském centru Rákosníček. Na programu bude dlabání dýní, lampiónový
průvod zhasnutou vesnicí. S sebou si vezměte vykrajovátko, svíčku, lampion, kostým.
Neděle 27. 11. 2022 Rozsvícení vánočního stromu
Zahájení Adventu, tradiční společné setkání na návsi s rozsvícením vánočního stromku a krátkým
doprovodným programem.
Pátek 30. 12. 2022 Poslední kopec
Tradiční cyklistické show Poslední kopec, pořádá Cyklo Profi Holice a Klub českých turistů.
Přejeme Vám klidný a pohodový Advent.
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