Informaéni leték— linor 2020
Vﬁieni spoluobéané,
Pfedklédéme Vém prvni informaéni zpravodaj leto§niho roku.
Uvodem bych chtéla v§em podékovat za ﬁnanéni pfispévky, ktere' jste vénovali do
charitativni kasiéky v Ti‘ikrﬁlové sbirce. Vybralo se neuvéﬁtelnYch 6.773,- Ké. Celkem
bylo zapeéeténo 70 kasiéek a ta i‘isutské byla druhﬁ s nejvy§§im vitéikem.
Podékovéni pati‘i také vedeni Matei‘ské Skoly za zprostfedkovz’mi a pfihlé§eni k této
charitativni sbirce a take’ détem, které bez ohledu na poéasi chodili po vsi a zpivali
tfikrélovou koledu.
Na stavbé v Soukupovné pfi budovéni kanalizace se 2 vykopﬁ vybagrovaly piskovcové
terénni
kameny. Nabizime, kdo by chtél tyto kameny vyuiit napi'. na zahradu na skalky,
ﬁpravy a podobné, ozvéte se, neni problém zajistit naloieni éi odvoz. Nékteré kameny jsou
opravdu velké. Nevéhejte, nei zaéneme vykopy zahrnovat.
Z provoznich informaci: koncem ﬁnora plénujeme zasedéni zastupitelstva i DSO
Jerimalitus, pfesné terminy budou na ﬂiedni dcsce.
Leden i ﬁnor jsou mésice vykazﬁ- iiéetnich, statistickych, odpadovych atd.
Poiédali jsme o dotaci na prostranstvi u feznictvi, které se nyni pfipravuje projekéné.
Aktivné se zabyvéme piipravou spu§téni prodeje pozemkﬁ V Soukupovné. Netrpélivé
oéekévéme rozhodnuti z Ministerstva zemédélstvi, zda dostaneme schvélcnou dotaci na
rybm’k. Béhem bfezna budeme vyhlaéovat VSIbérové fizeni na zhotovitele pfistavby tﬁdy pro
MS / nad kotelnou /, které byir'n‘éléi hilt realizovéné béhém Ietnich pfaTZdnin.
Jednzime s MMR, kde jsme méli loni zaiédéno o dotaci na mistni komunikaci a nedostalo se
na nés. MMR letos vizvu na komunikaee nev-yhlésiloé-ale
Pokousime se dohodnout, aby nés proj ekt byl z tohoto zésobniku zafazen mezi vybrané
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g 606 832 562
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Nabidka cviéeni: na nésledujici strénce ﬁfedklédéme zajimavou nabidku moinosti

tréninkﬁ pro ieny, muze i déti. V pfipadé zéjmu a zapojeni se, kontaktujte Stanislava}
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Risuty v pohybu
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Outdoor trénink pro déti i dospélé
Zlepéete svoji fyzickou kondici
zébavnou formou !
Tr'énink povede (:ertif'ikovany trenér'
Adam Beneé.
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