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Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Havraňských novin Vás seznámíme s kulturními akcemi,
které se uskuteční v průběhu měsíců srpen – září t.r. a dále se situací ohledně
prodejny POTRAVIN.

Vavřinecká zábava – se uskuteční v pátek 8. 8. 2014 od 20.00 hod. v Sokolovně
Havraň. Vstupné 50,-Kč. Hraje hudební skupina SORTIMENT.
Vavřinecká pouť – se bude konat v sobotu 9. 8. 2014 od 13.00 hod. do 18.00 hod.
v prostorách pod fotbalovým hřištěm. Jsou zajištěny pouťové atrakce – kolotoče,
houpačky, nafukovací skluzavka, trampolína. Stánky – cukrovinky, hračky,
cukrová vata, ledová tříšť. Občerstvení po celou dobu akce zajištěno.
Oslavy v obci Moravěves – v sobotu 6. 9. 2014 od 14.00 hod.
do 18.00 hod.. Stejně jako na Vavřineckou pouť jsou zajištěny pouťové
atrakce včetně stánkového prodeje a občerstvení.
Na všechny uvedené akce Vás všechny co nejsrdečněji zvu.

13. 9. t.r. pořádá Svaz žen Havraň zájezd do Strakonic a Protivína. Odjezd
v 6.30 hod. z parkoviště u Motorestu Havraň. Bližší informace jakož i přihlášení
je možné u p.Buriánové na obecním úřadě nebo u p.Andreevové.

Prodejna POTRAVIN v obci Havraň

V měsíci květnu mě kontaktoval předseda představenstva spotřebního družstva Jednota
v Rakovníku a projevil zájem o pronájem a provozování prodejny POTRAVIN v naší obci.
Byl pozván na jednání se zastupitelstvem obce, kde nás seznámil se záměrem. Odpověděl na dotazy
ohledně zaměstnání současných prodavaček, prodejní doby, sortimentu, aj..
Pokud bychom pronajali prodejnu Jednotě Rakovník, dle vyjádření předsedy představenstva
by došlo k rozšíření sortimentu, např. masa, farmářských výrobků, rozpékaného pečiva v průběhu
celého dne, na objednávku některého zahrádkářského zboží aj..
Každý měsíc probíhají slevové akce a občané jsou informováni prostřednictvím letáků, které
dostávají do schránek. Dále je možnost zajistit prodej některých druhů volně prodejných léčiv,
dle informace se jedná asi o 20 druhů léků. Pokud byste měli nějaké dotazy, ráda je zodpovím.
Chci znát názor a přání občanů, proto jsem zvolila vyjádření se formou anketního lístku,
který je součástí dnešních novin. Prosím o vyplnění a vhození anketního lístku do hlasovacích
schránek umístěných v obchodě a na obecním úřadě nejpozději do 29. srpna t.r.. Při rozhodování
o pronájmu bude k těmto anketním lístkům přihlédnuto.
Nejbližší, takto provozovaná prodejna Jednoty Rakovník, je v obci Blažim, doporučuji občanům
zajet se tam podívat.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem krásný zbytek léta.

Zděnka Smetanová

ANKETNÍ LÍSTEK
1.)

Jsem spokojen (a) s prodejnou POTRAVIN?

ANO
NE

2.)

Chci, aby prodejnu provozovalo spotřební družstvo
Jednota Rakovník

ANO
NE

Způsob úpravy:
zakroužkovat variantu pro kterou se rozhodnu

