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Vážení spoluobčané,

rád bych Vás seznámil s několika informacemi o dění v našich obcích.

V současné době probíhají dokončovací práce na zateplení budovy mateřské školy a zdravotní
ho střediska. V průběhu prázdnin a září budeme opravovat část chodníků v zástavbě
rodinných domků, před školou v přírodě a hlavní přístupový chodník k budově základní školy.
V měsíci srpnu bude zahájena rekonstrukce návsi v Krušlově.

Byli jsme osloveni Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory se sídlem Stavbařů
213, Strakonice, abychom podali informace o jejich činnosti. Tato nezisková
organizace provádí bezplatná odborně sociální poradenství, za drobnou úplatu poskytuje
zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Bližší informace lze získat na tel. čísle
383 321 931 nebo na e-mail:
strakonice@jczps.cz
.

V měsíci červnu městys zakoupil nový osobní automobil DACIA DUSTER za cenu 351 tis Kč.
Tento nový vůz nahradí 16 let starý osobní automobil ŠKODA FELICIA LXI. Na základě
usnesení zastupitelstva městyse Čestice ze dne 22.6.2015 je tento automobil nabídnut k prodeji
veřejnou vyhláškou.

Dále bych Vás rád pozval v neděli 5.7. 2015 do Nahořan, kde se uskuteční setkání rodáků a př
átel Nahořan.

O týden později v sobotu 11.7.2015 bude na hřišti v Česticích probíhat další ročník nohejbalové
ho turnaje „PAŘMEN CUP“ a po té ve večerních hodinách bude na nádvoří zámku
koncert skupiny ARGEMA. Lístky je možno zakoupit v předprodeji v kadeřnictví paní
Peleškové.
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Ve středu 8. července Hudební divadlo Hnedle vedle předvede od 19 hodin v sále Lidového do
mu v Česticích, zábavný pořad nejznámějších hitů 60. až 80. let. Zazní Pramínek vlasů,
Tereza, Motýl, Život je jen náhoda, Tam za vodou v rákosí…

Na závěr mě dovolte abych Vám všem popřál hezké dovolené a dětem krásně prožité letní práz
dniny.

Milan Žejdl – starosta
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