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Naši jubilanti
červenec
pan Bečka David
pan Jiroš Adam
pan Brzák Jakub

45 let
30 let
30 let

srpen
paní Prskavcová Alena
paní Holanová Věra
paní Vojtíšková Lucie
slečna Antošová Kateřina
pan Antoš Tomáš

55 let
50 let
35 let
20 let
20 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Vážení spoluobčané,
jistě Vám neunikly zprávy o tornádu, které se prohnalo obcemi na Hodonínsku a
Břeclavsku. Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku na pomoc, finančně přispět
můžete na:
➔ číslo účtu: 4211325188/6800
➔ variabilní symbol: 2002
pro platby ze zahraničí
➔ IBAN: CZ36 6800 0000 0042 1132 5188
➔ BIC (SWIFT) kód: VBOECZ2X
Pokud nemáte možnost bezhotovostní platby, můžete přispět v hotovosti na našem
obecním úřadě do 19. 7. 2021. Sepíšeme s Vámi darovací smlouvu a my obnos
pošleme do Vámi určené obce. Seznam obcí máme na obecním úřadě.

DĚKUJEME !!!

Letní provoz na OÚ
Během
letních prázdnin bude upravena otevírací doba na obecním úřadě:
pondělí - čtvrtek 8:00 -11:30, 12:30 - 14:00, pátek 8:00 -11:30.

Divadlo Praha
Zájezd do divadla Palace Praha byl přeložen na neděli 26. 9. 2021. Divadelní
představení začíná v 19:00: MANŽELSKÝ POKER - Poker je naprosto geniální hrou
především z toho důvodu, že díky své zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí skrytou
komplexnost, může oslovovat nejširší spektrum klientů. Přestože je poker považován
za karetní hru, jedná se spíše o střet...
V životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže „karty jsou
rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních říček, které ve své hře popsal
slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti (mimochodem
autor jedné z našich nejúspěšnějších komedií A do pyžam) Vás dokonale pobaví.
Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, K. Pindejová, A. Gondíková a další, délka
představení je 130 minut.
Odjezd od OÚ ve 14:00, cena lístku je 300,- Kč, hlásit se můžete na OÚ
do 31. 8.
Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Čerpání dovolené
MUDr. Jiří Trněný – 12. 7. a od 23. 8. do 3. 9.
Akce v okolí
10. 7. Čtveřín hasičská soutěž od 14:00
7. 8. Havlovice hasičská soutěž
14. 8. Pouť na Nechálově
Zámek Svijany:
6. 8. Víš přece, že tě neslyším, když teče voda - komediální divadelní představení na
nádvoří zámku, hrají: P. Nárožný, V. Vydra, N. Konvalinková a další
19. 8. Drobečky z perníku - komedie inspirována skutečným příběhem v hlavní roli
Simona Stašová
29. 8. Noc na Karlštejně - legendární muzikál
Státní zámek Sychrov:
2. 7. a 3. 7. Pes baskervillský - divadelní představení mladoboleslavského
divadelního souboru, odehrávající se přímo na nádvoří zámku
23. 7. Tři mušketýři - muzikál v zámeckém parku
24. 7. Robinson Crusoe - muzikál v zámeckém parku
25. 7. Dracula - muzikál v zámeckém parku
21. 8. Skotské hry

KRÁSNÉ A POHODOVÉ LÉTO

