Váno ní
zpravodaj

obce

e elovice

Od srdce k srdci,
od domu k domu,
p ejeme zdraví, mír
a št stí k tomu.
Krásné Vánoce a š astný nový rok 2003
Vám p eje
obecní zastupitelstvo Vaší obce.
Vážení a milí ob ané,
kon í rok 2002 a na jeho sklonku je možné se ohlédnout,co nám tento
rok p inesl. N komu se da ilo v osobním život i v zam stnání lépe,
n koho zastihly i smutn jší životní stránky. V naší obci byl tento rok
ve znamení plynofikace obce a dlouho o ekávaného ve ejného
vodovodu. Plynofikace je v sou asné dob dokon ena, ve ejný
vodovod je taktéž z valné ásti proveden, zbytek bude dokon en
v jarních m sících roku 2003 a to do konce dubna. Za zdárné
provedení nejrozsáhlejších akcí v historii samostatné obce e elovice
pat í dík minulému obecnímu zastupitelstvu v ele s bývalým
starostou panem Vojt chem erveným.
V podzimních volbách jste svými hlasy zvolili nové leny
obecního zastupitelstva, kte í na základ Vaší d v ry Vás budou nyní
zastupovat a ídit a spravovat obec. Doufáme, že se nám bude v další
práci da it ke spokojenosti Vás všech.

V letošním roce postihly velkou ást naší republiky stoleté
povodn . V rámci pomoci postiženým p isp la jak naše obec, tak i
ob ané obce i dobrovolné organizace finan ní ástkou na zmírn ní
škod v rámci našeho regionu. Za toto pat í Vám všem v elý dík.
Cht li bychom i vyzdvihnout Váš hezký p ístup ke zkrášlování
Vašich dom a okolí, který se v t chto sváte ních dnech obzvlášt
projevil p i váno ní výzdob .
P ejeme Vám a Vašim rodinám ješt jednou hodn zdraví, pohody
a št stí. Vašim d tem i Vám mnoho dárk .
Jménem obecního zastupitelstva

Milan Stejskal
starosta obce

Spole né akce - Kde se sejdeme?????
Sportovní akce:
1.Naše d v ata a ženy jist
zjistily, že od poloviny prosince
probíhá každý týden v úterý od 19
hodin cvi ení v budov bývalé
MŠ.Cvi te dále a usilovn ji!
2. Zveme všechny pokro ilé i
za ínající stolní tenisty na 3.
ro ník tradi ního váno ního turnaje,
který se koná tuto sobotu 21.12.2002
v sále místního
pohostinství.P ihlášky na míst od 8
hodin ráno, za átek v 9 hodin.

Kulturní akce:
1. Místní hasi i po ádají 18.1.2003
sv j veselý bál. K tanci bude hrát
známá kapela T i cvr ci. Na oblíbenou
a hojn navšt vovanou zábavu spojenou
s bohatou tombolou a mírnou konzumací
alkoholu Vás zve hasi ský sbor
e elovice.
2. Ani naše ženy nez stanou pozadu a
taktéž uspo ádají sv j vyhlášený bál.
Koná se 15.2.2003. O zábavu se
postará tradi ní hudba pod vedením
pana Šimsy. Pr b h bálu bude obdobný
jako v lednu.

