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NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK OBCÍ HORY SVATÉHO ŠEBESTIÁNA A NOVÉ VSI

Poděkování
I v dnešní době, kdy si lidé házejí klacky pod nohy a navzájem pomlouvají, se mezi námi najdou
lidé, kteří pomůžou. Většina z nás si to ani neuvědomuje. Chtěli bychom poděkovat manželům
Irence a Josefu Stanislavovým, kteří nám pomohli v zoufalé situaci. Jsou to lidé hodní, poctiví a
umí poradit.
Za pomoc děkují Lenka a Marián Vojtekovi

POZOR

Informace z OÚ
P. Vojteková žádá všechny čtenáře, kteří mají zapůjčené knihy déle než 6 měsíců, o
urychlené navrácení.
Informace z redakce
I přes naši snahu, dostat mezi občany co nejvíce informací, jsme dospěly k závěru, že zpravodaj pro
obec nemá význam.
Vydání tohoto čísla jsme posunuly, neboť jsme do poslední chvíle čekaly na jakékoliv příspěvky .
Bohužel jsme se nedočkaly, a protože náš úmysl nebyl takový, že budeme samy ,, vymýšlet“
události,reakce,náměty a podměty, rozhodly jsme se zpravodaj ukončit.
Vytvářely jsme ho pět měsíců ve svém volném čase ,na vlastní náklady, které byly jak časové tak
finanční. (Obec se podílela na tisku a distribuci). I to nás přivedlo k tomuto rozhodnutí.
Těm,kteří zpravodaj přivítali, se omlouváme.
Šárka Brejchová a Jana Plachá

SPONZOŘI
Ivan Hajšo - buřty,
obecní úřad – 2.000. - Kč a sál zdarma,
Tomáš Mittelbach – 1.000. - Kč,
V sobotu 1. června 2013 pořádal Klub čarodějnic za podpory
dobrovolných hasičů ke Dni dětí ČAROOLYMPIÁDU. Pro
nepřízeň počasí nám obecní úřad nabídl použít sál. Pro děti
bylo připraveno mnoho atrakcí, občerstvení a bohatá tombola.
Účast byla hojná, sešlo se 32 soutěžících dětí .Každý při
zápisu doslal balíček sladkostí a odnesl si domů nějakou cenu
z naší tomboly.

kůlna Vi Va – vdolky s parádou,

Děkujeme všem našim sponzorům, kteří přispěli jak finančně
tak věcnými dary. Děkujeme všem „dospělákům“ , kteří
obětovali svůj volný čas a doprovodili své ratolesti na soutěže.

DAVID – sladkosti a limonády.

čarodějnice, kartáři, servírky z Nordu, Jirka
kamioňák – peněžní příspěvky,
pan Táborský – vítězné poháry,
benzínka na Šebíku – věcné dárky,

Děkujeme, KARÁSKOVÁ Táňa
jednatelka spolku

Na příspěvky od kronikářky obce a ředitelky mateřské
školky jsme opět čekaly marně.

Na vaše příspěvky, dotazy čeká naše emailová adresa :
stripkyzhor@seznam.cz, nebo poštovní schránka na adrese :
Jana Plachá, Hora Sv. Šebestiána č.p.39, psč.431 82
Šárka Brejchová, Hora Sv. Šebestiána č.p.85,psč.431 82
Upozornění! NEPODEPSANOU KORESPONDENCÍ , TEDY ANONYMEM , SE NEZABÝVÁME.
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