občané budou tímto omezování, je nasnadě řešit tuto situaci s Policii ČR. Dále apeluji na
majitelé psů, aby si své čtyřnohé mazlíčky hlídali a dobře zabezpečili před útěkem.
A vzhledem k tomu, že opakování je matka moudrosti. Vyzývám všechny, kteří odkládají
celá tabulová skla před kontejnery, aby tak nečinili. Zdvořile žádáme, aby tyto skla byla
nejdříve rozbita a následně poté vsypána do sběrného kontejneru. Děkujeme.
Vážení spoluobčané,
přeji vám pohodové a hřejivé dny!
S úctou
Petr Weczerek
starosta obce

Oslavy obce Služovice - 670 let od první písemné
zmínky
Obec Služovice si Vás dovoluje společně s Vašimi rodinnými příslušníky a přáteli srdečně
pozvat na oslavy 670. výročí naší obce, které se uskuteční v sobotu 10. srpna 2019 v
prostorách areálu TJ Sokol Služovice. Pro všechny zúčastněné bude připraven bohatý
kulturní program, který svým vystoupením zpestří mimo jiné oblíbené pěvecké duo EVA a
VAŠEK, ABBA REVIVAL - dokonalá revival show švédské legendární skupiny, svůj um a
prezentaci těch nejlepších siláckých kousků předvede v humorném podání ŽELEZNÝ
ZEKON, který bude trhat ocelová lana, telefonní seznamy nebo bude ohýbat železa.
Hostem večera bude populární bavič, moderátor, komik a zpěvák v jedné osobě pan
Vladimír Hron. K večernímu, rannímu tanci a poslechu zahraje dolnobenešovská kapela
DOLBAND. V rámci doprovodného programu je pro děti připraveno vystoupení klaunů
Jožina a Pupina, malování na tvář, balonková show (výroba a rozdávání zvířátek, věcí a
postaviček z balónků), kolotoče a skákací hrady. Nebude chybět ohňostroj, který završí
důstojnost oslav 670. výročí naší obce. Bohaté občerstvení bude zajištěno za pomocí
obecních spolků. Všichni jste srdečně zváni!!! Vřelé poděkování patří všem zastupitelům
a lidem, kteří se účastnili 15. dubna 2019 veřejného fóra, týkajíc se příprav výše
uvedených oslav. Diskuze přinesla kýžené ovoce v podobě vyváženého programu
napříč věkovým spektrem. Poděkování patří i všem předsedům spolků, kteří se
aktivně do diskuze zapojili a přednesli své věcné návrhy a nápady. Pevně věříme, že
nám bude přát počasí a důstojnost oslav podpoří i výrazná domácí i přespolní
návštěva.

