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Dne 10. a 11. října 2014 se opět po
čtyřech letech uskuteční volby do
obecních zastupitelstev. Na malém
grafu je vidět volební účast v % od
roku 1994, kdy se konaly první volby.
Kromě roku 2006 zájem voličů stále
klesá. Přitom v některých okolních
obcích je účast bezmála 90%.
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Udělejte si čas a přijďte v říjnu k volbám......
Koncem srpna se dokončila přestavba budovy kanceláře na objekt zázemí,
rovněž nově vybudovaného multifunkčního sportoviště. V budově se nacházejí
pánské i dámské šatny se sprchami a toaletami. Budova má bezbariérový přístup
včetně WC pro invalidy. Dále jsou zde dvě klubovny. Menší s veřejným internetem
a dětským koutkem. Větší se stolním fotbalem, hokejem a činkami. Rovněž je zde
k dispozici půjčovna kol.
Zdá se to málo? Ano? Určitě přibude například stolní tenis. V současné době se
řeší spousta dalších věcí a rozhodně se postupně vybavení bude rozrůstat podle
potřeb zájemců. Přijďte nám říci, co by bylo dobré, co by to chtělo!

Ještě malé upozornění, nebo spíše prosba. Dětské hřiště je určené pro děti do
12. let. Ačkoli jsou všechny prvky róbustní a kvalitní, nejsou stavěné pro větší
zátěže. Cena jednoho prvku je bezmála sto tisíc korun.
Na umělou plochu je psům vstup zakázán. Hlídejte Vaše mazlíčky na dětském
hřišti. Děti si s kamínky rády hrají a ne vždy to musí být kamínek ...
Do budoucna se plánuje kompletní oplocení celého areálu. Bude určen správce,
stanoven řád a ceník sportoviště. Pro občany Zvěrotic budou veškeré služby
zdarma. Sledujte webové stránky obce na www.zverotice.cz, kde se dozvíte
aktuální informace.
Do konce roku je ještě naplánována oprava kaple Jana Nepomuckého na návsi
a oprava kapličky u silnice od Soběslavi.
Obecní úřad Zvěrotice č.p. 83; po + čt 18-19hod; 381521806; obec@zverotice.cz; www.zverotice.cz

Obecní úřad Zvěrotice
Vás zve na
Den otevřených dveří
moderního víceúčelového hřiště
sobota 20. září od 13 hodin
Přijďte se podívat na nově vybudované hřiště s umělým povrchem, dětské
hřiště pro nejmenší, budovu se zázemím, veřejným internetem,
klubovnami a půjčovnou kol.

Přátelské fotbalové utkání
FK Zvěrotice
&
Dodavatelé
Po skončení zápasu si můžete zahrát tenis (rakety s sebou).
Během celé akce je k dispozici stolní fotbal a hokej. Pro nejmenší
jsou připraveny houpačky, skluzavka a prolézačky.
Pro všechny je připraveno občerstvení.
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