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Vaše rodná vesnička Česká Rybná srdečně zve všechny
své rodáky na sjezd, který se koná 20. 6. 2015. Uplynulo pět
let a je čas si opět připomenout místa, kde jsme se narodili,
prožili dětství, mládí a spoustu krásných nezapomenutelných chvil. Vždyť rodný domov máme jen jeden a proto jistě
každý z Vás rád zavítá v místa, která dobře znal, kde se setká
se svými spolužáky, přáteli, známými a společně zavzpomínáme na doby dávno minulé. Tradice sjezdu je již mnoholetá a proto věříme, že každý z Vás s radostí zavítá do své
vesničky. Uvidíte, že Vás nezklame a po dobu dalších pěti
let budeme mít jistě na co vzpomínat.
Program dne a organizace sjezdu:
od 10,30 hodin do 17,30 hodin hraje dechová hudba
do 11.00 hodin – shromáždění účastníků v kulturním domě
od 11.30 hodin – přivítání, vystoupení žáků ZŠ a oběd
– odchod k památníku padlých
s kladením věnce
– po částech návštěva školy
– průvod obcí – na hřbitově položení věnce
k uctění památky zesnulých
v 16.00 hodin – oﬁciální představení
vojenskohistorické výstavy ve škole
v 17,30 hodin – večeře
od 18,30 hodin – společná zábava

Sjezdový vklad činí 400 Kč. Částku můžete platit v hotovosti na obecním úřadě, nebo poštovní poukázkou, kde
na ústřižku pro příjemce doplňte jméno účastníka sjezdu,
případně rodinného příslušníka.
V ceně vkladu je zahrnuto:
2x jídlo, drobné pohoštění, hudba a ostatní výdaje.
Vklad zašlete a o potřebné informace se obraťte:
Na adresu: Obecní úřad, 561 85 Česká Rybná
Telefon:
465 322 666 – Iva Martincová
603 588 887 – Zdeněk Martinec
E-mail:
ceskarybna@tyhan.cz
Vklad zaplaťte do 30. 5. 2015.
Prosíme o dodržení termínu z důvodu zjištění přesného
počtu účastníků.
Dále prosíme, aby jste uvědomili všechny naše rodáky
se kterými se stýkáte a o sjezdu je informovali, abychom na
některé nezapomněli.

Těšíme se na Vás
v České Rybné na shledanou
Josef Vencl,
starosta obce

Zdeněk Martinec,
za organizační výbor

