Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec
Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

č. 7/2013

Usnesení č. 7/2013/9i bylo schváleno

 Ping-ponogové stoly:
V LIBĚJOVICÍCH, NESTANICÍCH A ČERNĚVSI NAINSTALOVÁNY NOVÉ PINGPONGOVÉ
STOLY
Jistě jste si již všimli a sami mohli vyzkoušet tyto pingpongové stoly, které byly
umístěny ve všech třech částech Libějovic a to vhodně v centru obcí v blízkosti dětských hřišť.
Pingpongové stoly byly pořízeny v rámci projektu „Zdraví nás baví“, který realizují
občanská sdružení – MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský Les – Netolicko a MAS
Vodňanská ryba.
V obcích a městech regionu spolupráce na Lhenicku, Vodňasku, Netolicku, Českobudějovicku
a Písecku tak díky projektu vznikne síť 22 venkovních tělocvičen pro dospělé – někde to bude celá
sada venkovních cvičebních strojů, někde třeba jenom jeden prvek, zde pingpongové stoly, v Pištíně
např. hřiště na petanque.

Přijměte prosím tak naši pozvánku a přijďte si zacvičit, protáhnout se a zahrát si
oblíbený stolní tenis!

Velice nás potěšilo, že se stoly začaly využívat a to nejen dětmi. Rádi uvítáme další
náměty na sportovní vybavení dětských hřišť, které by bylo nejen pro ty nejmenší.
Touto cestou žádáme uživatele stolů, aby je využívaly pouze k hraní stolního tenisu, a
děti upozorňujeme, že se po stolech neběhá a neskáče, jak již bylo v některých obcích
zaznamenáno.

 Volnočasové centrum:
Masáž:
dle objednávek - Kamila Synáčková tel: 702 487 669
Výtvarná dílna:
První hodina výtvarné dílny po letní pauze bude 2. 9. 2013. Tato hodina bude pouze
informativní.
Anglický jazyk:
Výuka hodin Anglického jazyka pro děti začne probíhat od 8. 9. 2013, kdy bude
navázáno na předchozí lekce.
Zájemci o výuku pro začátečníky se mohou přihlásit na obecním úřadě
v Libějovicích v úředních hodinách nebo e-mailem, či telefonicky. V případě zájmu začne
výuka od září 2013.
V případě zájmu o studium pro pokročilé je možné se přidat k stávajícím skupinám.
Tyto akce budou uskutečněny za podpory Jihočeského kraje
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