
Obec Modlíkov vás zve na slavnostní 
otevření oranžového dětského hřiště, které 

se koná 5. června ve 13 hodin Bohatý 
zábavný program: soutěže s odměnou pro děti 

i dospělé, skluzavka, skákací hrad, 
vystoupení rytířů, možnost jízdy 

na koních a v bryčce. 
Občerstvení zajištěno

-------

Kulturní zařízení Města Přibyslav 
vás zve na výstavu 

OBRAZY JANA JIŘÍHO RATHSAMA 
A  Z  TRUHLY NAŠÍ PRABABIČKY 

Zahájení výstavy se koná 
ve čtvrtek 24. 6. 2010 v 16 hodin 

v sídle KZMP.

♥
O víkendu od 16. do 18. 7. 2010 

je ve Vojnově Městci tradiční pouť. 
Pořadatelé pro vás připravili 

mnoho zajímavých akcí. 
Mimo jiné se představí 

naše Místní akční skupina putovní výstavou 
„Havlíčkův kraj se vám představuje“. 

Všichni jste srdečně zváni.
♣

Modlíkovské kulturní hudební léto 2010
PROGRAM 

6. června Jan a František Nedvědovi
Vystoupení legend českého folku 

Začátek v 17 hodin

10. července I. VosaFest 
Festival regionálních rockových skupin 

Začátek ve 20 hodin

31. července Božejáci
Koncert dechové hudby Začátek v 16 hodin

21. srpna Víkend
Taneční večer s country hudbou. 

Začátek ve  20 hodin

POZVÁNKA 
na den otevřených dveří

Družstvo vlastníků půdy a majetku 
Slavíkov 

Novostavba stáje pro výkrm prasat
Manipulační plocha

Kdy? Pátek 25. 6. 2010
V kolik? 9 hodin

Místo? Dolní Vestec
   Popis farmy:
   Jedná se o novostavbu celoroštové stáje
   pro výkrm prasat o kapacitě 1020 ks.
   DVPM Slavíkov získalo na stavbu dotaci
   z fondů EU a Mze ČR. Uvnitř střediska
   byla realizována ve spolupráci s MAS
   Havlíčkův kraj o.p.s. V rámci PRV,
   opatření IV. 1.2. výstavba manipulační
   plochy.

 

   Občasný zpravodaj MAS Havlíčkův kraj 
   vydává kancelář MAS.
   Kontakt:
   Jaroslava Hájková, manažerka
   Kancelář: Havlíčkova Borová, Havlíčkova ulice 
                     čp. 67, PSČ 582 23
   Telefon: 561 116 138
   Mobil: 774 420 913
   www: havlickuvkraj.cz

   Sídlo společnosti: Školní 500, Ždírec nad D.
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