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SANTOVSKÉ SETKÁNÍ – 70 LET OD OSVOBOZENÍ REPUBLIKY
V pátek 8. května 2015 se konalo na Santově „santovské setkání“ u příležitosti oslav 70. výročí
od osvobození republiky. U pomníku padlých radistů proběhla krátká pietní vzpomínka a byl
položen věnec. K tanci a poslechu následně hrála cimbálová muzika Petra Valy – Kosár.
Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Světlana Hrabinová (text i foto)
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KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ KLUBU DĚTÍ A RODIČŮ BYLO VE ZNAMENÍ SVÁTKU
MATEK A HASIČŮ
Květnový sraz klubu rodičů proběhl netradičně v neděli 10. května 2015. A protože na tento
květnový víkend připadla oslava svátku matek, vyrobili jsme s dětmi po úvodní rozcvičce a krátké
hře přáníčka, která pak spolu s malou kytičkou mohly děti maminkám předat.
Za odměnu jsme pak dětem připravili překvapení, kterým byla návštěva dobrovolných hasičů a
ukázka hasící techniky. Velké díky patří vedoucímu Petrovi, že se tak ochotně věnoval dětem
i rodičům, že jim vše ukázal a zodpověděl nemalý počet zvídavých otázek . Všechny pak moc
potěšila možnost vyzkoušet si stříkání z hasičských hadic a hlavně také příležitost nahlédnout
dovnitř auta a projet se v něm. To byla parádní třešnička na dortu jak pro kluky, tak holky.
Pro všechny členy klubu, ale i případné zájemce ještě důležitá informace: během tohoto setkání
jsme se domluvili, že se budeme pravidelně setkávat nikoliv první, ale vždy druhou sobotu v měsíci,
takže červnový klubík připadá na sobotu 13. června 2015 a protože by byla za pěkného počasí
škoda sedět jen na hasičárně, máme v plánu „minivýlet“ na přehradu Bystřička.

Barbora Cábová (text a foto)

ZÁJEZD DO LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU
V neděli 17. května 2015 uspořádala naše obec spolu s cestovní kanceláří Valaška zájezd do
Lednicko-valtického areálu.
Vyjíždělo se v brzkých ranních hodinách a první zastávkou našeho výletu byl chrám a lovecký
zámeček Rendez-vous, který je zasvěcený bohyni lovu Dianě (proto se často nazývá Dianiným
chrámem). Naše cesta pokračovala do vínem proslavených Valtic. Zde si účastnici zájezdu mohli
prohlédnout zámek Valtice, zámecký park, bylinkové zahrady nebo navštívit místní vinárny, kde
byla možnost degustace, ale i zakoupení vína. Věříme, že snad nikdo neodolal kráse místních vinic a
nějaké to vínko ochutnal či zakoupil.
Poté jsme navštívili Kolonádu na Reistně, která se nachází nedaleko rakouských hranic. Kolonáda,
resp. památník, se vyvyšuje nad samotnými Valticemi, a tak si každý mohl užít krásné výhledy jak
na valtické vinohrady, slovenské hory, tak Rakousko.
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V odpoledních hodinách jsme vyrazili na prohlídku zámku Lednice. Zámek svou skvostnou
architekturou vnáší do lidí pohádkovou atmosféru. U zámku je také veliký okrasný park a botanická
zahrada, která je největším skleníkem v České republice. Nedaleko se nachází minaret, ke kterému
lze dojít od zámku pěšky, nebo se svést na lodičce či koňském povozu. Na minaret je možné vylézt
až úplně nahoru – k tomu je nutné zdolat 302 schody. Z vrcholku se můžete pokochat krásným
výhledem na celý areál i široké okolí. Po prohlídce a individuální pochůzce jsme naši cestu zakončili
výstupem k sousoší zvanému Tři grácie.
Doufáme, že jste si tento výlet užili. Snad se podaři podobně příjemný zájezd brzy zopakovat.
Poděkování patří především představitelům obce za uskutečnění tohoto zájezdu, CK Valaška za
poskytnuté služby a panu průvodci, Aleši Cirkvovi (který s námi byl i ve Vídni), za zpříjemnění cesty
a prohlídek zajímavým povídáním.
Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Lucie Škabrahová (text i foto)

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVNU
Odvoz popelnic v červnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 1., 15. a 29. června.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

KNIHOVNA NABÍZÍ NOVĚ TAKÉ DĚTSKÉ HRY
V místní knihovně nově naleznete také dětské hry, které si můžete půjčit domů. Jedná se především
o stolní hry, které jsou určené větším dětem. Tímto všechny do knihovny srdečně zveme, kromě her
je tu k dispozici široká nabídka knih, ať už se jedná o beletrii či naučnou literaturu. Nejnovější
publikace jsou do knihovny doručovány prostřednictvím tzv. výměnného souboru. Registrace
i půjčovné jsou bezplatné, proto neváhejte a přijďte!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVEN
V měsíci červnu oslaví své narozeniny:
paní LUDMILA JALŮVKOVÁ – 65 let
paní EMILIE TRUSINOVÁ – 82 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody
a spokojenosti v životě.
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Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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