POZVÁNKA
NA 1. SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCE LIBĚJICE
SPOJENÉ SE SLAVNOSTNÍM PŘEDÁNÍM VLAJKY OBCI LIBĚJICE

Vážení občané,
obec Libějice si Vás dovoluje pozvat na 1. setkání rodáků obce, které se bude konat
v sobotu 24. srpna 2019 a bude spojeno se slavnostním předáním znaku a vlajky obce. Tyto
symboly budou zástupcům obce předány Mgr. Jaroslavem Větrovským, senátorem za senátní
obvod Tábor.
Celé slavnostní odpoledne se bude konat v našem volnočasovém areálu na konci obce a
předběžně je sestaven následující program:
» 12:30 Otevření areálu, čas na setkání
» 14:00 Přivítání účastníků a zahájení
» 14:15 Seznámení s historií obce Libějice od kořenů až po dnešek
» 14:30 Slavnostní předání symbolů obce
» 15:00-16:00 Čas pro setkávání
» 17:00-23:00 K tanci a poslechu zahraje kapela Přespolanka
V areálu bude zajištěno občerstvení a umístěny stany a lavice k sezení.
Pro organizační zajištění akce (a zajištění dostatečného počtu krytých míst k sezení)
Vás prosíme o nahlášení jmen a počtu účastníků setkání a uhrazení účastnického poplatku
200,- Kč za přihlášenou osobu. V tomto poplatku je zahrnuta večeře, jeden nápoj (dle výběru),
káva, pamětní list a drobné upomínkové předměty. Nepřihlášení budou bohužel o výše uvedené
ochuzeni. Konečný termín pro přihlášení a uhrazení poplatku je stanoven na 8. července 2019.
Přihlášení a složení poplatku můžete v úředních hodinách OÚ (PO 20:00-21:30), nebo u
starosty obce Františka Drtiny, místostarostky Petry Pychové nebo u účetní obce Boženky
Smržové. Přihlášení můžete učinit také pomocí emailu na adresu frantisek.drtina@seznam.cz a
současným zasláním poplatku na účet obce (č.ú.: 20324301/0100, variabilní symbol: 24082019,
do pole „Zpráva pro příjemce“ uveďte „Setkání rodáků + vaše jméno“). Pokud budete hradit
poplatek za více osob, uveďte pouze své jméno a seznam ostatních zašlete na výše uvedený email.
Využijte této příležitost a potkejte se s bývalými spolužáky, kamarády a známými!
Předejte, prosím, tuto informaci také příbuzným v rámci své rodiny.
Na setkání se těší
Zastupitelstvo obce Libějice

