ervnový zpravodaj obce e elovice
Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 28.6.2005
1. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo záv re ný ú et za rok 2004 svazku obcí Radina
2. Starosta obce uvedl termíny na sb r železného šrotu a sb r nebezpe ného odpadu a to
následovn :
sb r železného šrotu prob hne ve druhém a t etím týdnu m síce srpna
sb r nebezpe ného odpadu tvrtý týden v m síci srpnu
3. Dále byla podána informace panem Ing. Skalou o problémech ve ejného vodovodu, kdy
k víkendu je vody nedostatek (vyšší spot eba) a ten je ešen odpojením obce Zábo í.
4. Starosta informoval ob any o dotacích a p j kách na rozestav né obecní byty.
5. Byla podána informace o sobotním volejbalovém pou ovém turnaji, který se bude konat od 13
hodin.
Blahop ání k významnému životnímu výro í
P ipomínáme kulatiny paní Kv tuše Zachové z .p. 29 a to 2.7.
V m síci srpnu se v naší obci bude slavit hned n kolikrát.
1.8. paní Anežka Vl ková z . p. 69 se dožívá 75 let
22.8. paní Ji ina Smíšková z . p. 51 81let
27.8. paní Chodová R žena z .p.37 81 let
Všem výše jmenovaným oslavenkyním gratulujeme, p ejeme pevné zdraví, optimismus v dalším život a
hodn lásky a pochopení nejbližších a p átel.
Kulturní a sportovní akce
2.7. se od 13 hodin bude konat na Pasece 3. ro ník pou ového turnaje ve volejbale. Ú ast
p islíbila i družstva z Liberce a Plzn . P estože máme mnoho zran ných a nemocných hrá ,
pokusíme se sestavit 2 družstva. Firmu Hapon bude reprezentovat také 1 družstvo. Zveme
všechny malé i velké k ú asti a fand ní. O ob erstvení se postará pan hostinský Rostislav Krej í.
13.8. se bude konat další turnaj ve volejbale a to v rámci “Roztan eného léta“.Za átek op t ve 13
hodin. Ob erstvení p ed hospodou bude zajiš ovat firma R. Krej í spolu s panem
hostinským.T šit se asi budeme na pe ené prasátko, klobásky ,ku átka a hlavn kapelu Fatima.
Doufejme, že se vše vyda í jako loni.
P íznivce volejbalu upozor ujeme, že o prázdninách bude volejbal vždy ve st edu a v sobotu od
18. hodin /podle domluvy i v pátek/. V p ípad nep íznivého po así je vždy možnost jet v sobotu
do haly v Zábo í, kde máme blokován as od 18. do 20 hodin.
Zájemci o nohejbal si z ejm budou dávat svá utkání vždy v ned li od p l 10 dopoledne na h išti u
Paseky.Stalo se tak nepsaným pravidlem, že tento as bude i nadále vyhrazen nohejbalu a vítáme
všechny další p íznivce, kte í si cht jí rozhýbat své t lo p ed ned lním ob dem.
********************************************
Protože nastává as zasloužených dovolených a období vhodné k zotavení t la i duše, p eje Vám všem
zastupitelstvo obce dostatek asu k na erpání nových sil a p íjemné prožití dn odpo inku.

