Zábřezí 26; 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00580872
DIČ: CZ00580872

ČIŠTĚNÍ
KOUPALIŠTĚ
V sobotu

10. 5. 2014 od 9:00
začne čištění koupaliště v naší obci. Pokud máte tento
den volno a chuť přiložit ruku k dílu, přijďte pomoci
s údržbovými pracemi v okolí koupaliště.
V plánu je čištění koupaliště pomocí vysokého tlaku
vody, odstranění plevele z dlaždic a jiné drobnosti dle
potřeby.
Vzhledem k tomu, že nemáme potřebné množství
nářadí, vezměte sebou, prosím, nějakou mechanizaci
jako jsou hrábě nebo lopaty.
Bude zajištěno i malé občerstvení v podobě zlatavého
moku, nealko nápojů a libového párečku.
Členové SDH a OBECNÍ ZASTUPITELÉ Vám předem děkují za pomoc.

tel.: +420 499 397 314; Voip: +420 491 616 311
mobil: +420 725 081 235
e-mail: starosta@zabrezi-recice.cz
internet: www.zabrezi-recice.cz
úřední hodiny: ČTVRTEK 17:00 – 19:00
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Zábřezský volejbalový klub
zve všechny aktivní i pasivní příznivce odbíjené
na

. ROČNÍK
VOLEJBALOVÉHO TURNAJE
který proběhne v sobotu 24. 5. 2014 od 8:30 hod.
u koupaliště na Zábřezí
Přijďte fandit našim borcům, kteří svedou tvrdé souboje s dalšími
kvalitními družstvy.
Stánek s občerstvením bude k dispozici.
_________________________________________________________________________________________________________________

SDH Zábřezí a OBECNÍ ÚŘAD Zábřezí – Řečice
pořádají
v neděli 25. 5. 2014 od 14:30 hod.

DĚTSKÝ DEN NA KOUPALIŠTI
Jízda na kole
skákání v pytli
chůdy
přenášení tyče
šplh
malování
házení na plechovky
čáp, kočka
rybičky
házení kartami
luštění
přenášení míčů
stavění komínů

Mnoho atrakcí pro nejmenší.
Tombola
Vážení spoluobčané, pokud máte zájem
přiložit ruku k dílu a podílet se na pěkném dni
pro naše děti, můžete upéct nějakou dobrůtku
a věnovat ji do tomboly.
Dary do tomboly se budou přijímat na
obecním úřadě
v neděli 25. 5. 2014 od 14:00 hod.
Mnohokrát děkujeme za Vaši pomoc.
Příprava dětského dne od 10:00hodin
Stánek s občerstvením bude k dispozici.
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