Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov, SR

Dátum: 8.8.2019

Vážená a milá Hviezdoslavčanka, vážený a milý Hviezdoslavčan
Dovoľte mi, prosím, pozvať Vás na dve milé udalosti, ktoré plánujeme pre Vás, našich seniorov,
vzácnych obyvateľov Hviezdoslavova, a to v mesiacoch august a október 2019...
Tou prvou akciou, na ktorú Vás srdečne pozývam, sú tzv. „Drahovské vrtochy“, ktoré sa
uskutočnia dňa 31.8.2019. Ide o pravý „dzedzinský“ hudobný festival v obci Drahovce pri Piešťanoch,
na ktorý nás pozval starosta obce a môj veľmi dobrý priateľ – Miroslav Ledecký. Tešiť sa môžete na
niekoľko hudobných vystúpení, skvelé lokálne jedlo i nápoje, bohatý program a milé uvítanie
a rozhovory s našimi budúcimi priateľmi z tohto krásneho kraja. Drahovce sú malebná obec na
otvorenej rovine na dolnom Považí, ktorej písané dejiny začínajú už v r. 1113. Tamojší ľudia sa už dnes
veľmi tešia na našu budúcu družobnú spoluprácu.
Odchod autobusu spred Obecného úradu vo Hviezdoslavove je o 12:00. Návrat späť
predpokladáme najneskôr o 19:00. Na zájazd sa, prosím, prihláste buď osobne alebo telefonicky
v Kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade vo Hviezdoslavove (tel. č. 031/562 50 35) u p.
Gešovej. Zájazd je pre všetkých seniorov nad 60 rokov s trvalým pobytom vo Hviezdoslavove zdarma.
Pre ostatných je cena zájazdu 7,- EUR. Vstupné na podujatie je pre všetkých návštevníkov zdarma.
Plagátik ku podujatiu nájdete priložený v tejto obálke. Kapacita autobusu je obmedzená na 45 miest,
preto sa, prosím, prihlasujte čo najskôr...
Druhou akciou, na ktorú Vás pozývam ešte úprimnejšie, je diskusia s názvom „Ako sa nestať
obeťou trestných činov“, spojená s ochutnávkou piva od nového pivovaru z Hviezdoslavova – piva
Hvezdoň. Akcia sa odohrá 9.10.2019 v Kultúrnom dome vo Hviezdoslavove, pre všetkých seniorov nad
60 rokov je, samozrejme, zdarma a začína presne o 17:00. Aj na túto akciu sa, prosím, prihlasujte
u kolegyni, p. Gešovej na našom Obecnom úrade, a to buď telefonicky, alebo osobne.
Navštívia nás policajní preventisti z Ministerstva vnútra SR, ktorí nám porozprávajú o nových,
sofistikovaných metódach, ktoré páchatelia používajú s cieľom vylákať od slušných ľudí peniaze. Bude
to veľmi poučná a podnetná forma prezentácie, po ktorej bude nasledovať neformálna diskusia so
starostom obce a zaujímavým hosťom sprevádzaná spomínanou ochutnávkou nášho domáceho pivka.
Na záver mi dovoľte, prosím, popriať Vám všetko dobré, hlavne veľa zdravia, mnoho síl a ešte
viac príjemných chvíľ strávených v našom krásnom Hviezdoslavove.

Vo Hviezdoslavove, dňa 8. augusta 2019

Marek Lackovič
starosta obce Hviezdoslavov

