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Výsadba stromů v naší obci
Díky získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí
bylo v úvoze nad vsí směr nové posezení vysázeno 10 ks
ovocných stromů a v oboře u anglického resortu 32 ks
listnatých stromů. Obracíme se na občany obce o pomoc
s péčí o tyto stromy. Každá rodiny (popř. jednotlivec) si
může „adoptovat“ konkrétní strom a starat se o něj tzn.
pravidelně zalévat, kontrolovat úvazek a ochranu proti
okusu apod. V případě zájmu se můžete registrovat na obecním úřadě, kde vám vyrobíme
cedulku s vaším jménem, která bude umístěna u stromu, který si adoptujete. Předem
děkujeme všem zájemcům za pomoc.
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Máte nápad, jak vylepšit své okolí?
V letošním roce je v rozpočtu obce poprvé vyčleněno
50.000,- na nápady občanů obce. Částka bude rozdělena
mezi nejlepší projekty (popř. bude přidělena jednomu
projektu), které sami navrhnete a pomůžete zrealizovat.
Jednoduchý písemný popis projektu popř. grafický návrh
můžete předkládat na obecním úřadě osobně nebo emailem
do 7. června. Podmínkou pro schválení vašeho návrhu je, že
projekt musí být realizován na veřejném prostranství a musí
sloužit občanům obce. Jednotlivé projekty projedná a schválí
zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání. Tak
neváhejte, poohlédněte se po svém okolí, popřemýšlejte, co
vám v obci chybí, co by se mohlo vylepšit…..

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat
v úterý 8. června od 18.00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
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Na sobotu 3. července plánuje letní kino
pro děti na hřišti. Bližší informace včas
zveřejníme na webových stránkách
a informační tabuli u zastávky. Budeme
se těšit, že se po dlouhé době opět
setkáme.
***********************************************************************************
DEN ZDRAVÍ S FINCLUBEM V KADEŘNICTVÍ TEREZA
Ve dnech 31.5. a 1.6. jsme pro Vás připravili den zdraví, kdy Vám nabízíme diagnostiku Vašeho těla na
přístroji Quantum. Sdělíme Vám cca 30 hodnot o Vašem zdravotním stavu (stav imunitního systému,
střev, paměti, jater, metabolismu, cév, pleti...) Hodnoty se získávají přiložením dlaně na diagnostický
přístroj.
Dle výsledků a Vašeho zájmu Vám můžeme doporučit vysoce kvalitní, přírodní doplňky stravy, bez
balastů, pojidel a mykotoxinů, které finska dováží česká firma Finclub.
Můžeme Vám úspěšně pomoci vyřešit např. stav po prodělaném onemocnění Covid 19, zlepšit Vaši
imunitu, problémy s trávením, stres, nespavost, padání vlasů, akné a mnoho dalšího...
Termíny si prosím rezervujte na tel. : 739085188.

