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    AAvveecc  ll’’ééqquuiippee  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  
  
    jjee  vvoouuss  aaddrreessssee  aaiinnssii  qquu’’àà  vvooss  pprroocchheess,,  
    ddeess  vvœœuuxx  ddee  bboonnhheeuurr,,  dd’’eenntthhoouussiiaassmmee,,  
    ddee  rrééuussssiittee  eett  ssaannttéé..  
  
    SSooyyeezz  aassssuurrééss  ddee  mmaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn    
    dd’’êêttrree  àà  vvooss  ccôôttééss  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  
    lleess  cciirrccoonnssttaanncceess..  
  
      TTrrèèss  bbeellllee  aannnnééee  22002222..  



CChhèèrreess  ssoolleessmmiieennnneess,,  cchheerrss  ssoolleessmmiieennss,,  
  
LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ssaanniittaaiirreess  nnoouuss  oonntt  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  oobblliiggééss  
mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  àà  aannnnuulleerr  nnoottrree  ccéérréémmoonniiee  ddeess  vvœœuuxx..  NNoouuss  
ssoommmmeess  ppoouurrttaanntt  ttoouuss  ttrrèèss  aattttaacchhééss  àà  ccee  mmoommeenntt  dd’’éécchhaannggee,,  ddee  
ppaarrttaaggee  eett  ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé..  
  
IIll  eesstt  ppoouurr  nnoouuss  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  vvoouuss  pprréésseenntteerr  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  ddee  
ll’’aannnnééee  ééccoouullééee  eett  lleess  pprroojjeettss  àà  vveenniirr..  MMoommeenntt  ooùù  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  
rreemmeerrcciieerr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  œœuuvvrréé  àà  nnooss  ccôôttééss  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  ddee  
ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  eennttrreepprriiss..  
  
JJee  ppeennssee  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  àà  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  ccoommmmuunnee,,  àà  
nnooss  aarrttiissaannss,,  ccoommmmeerrççaannttss,,  aaggrriiccuulltteeuurrss  eett  iinndduussttrriieellss,,  aauuxx  
pprrééssiiddeennttss  ddee  nnooss  aassssoocciiaattiioonnss,,  aauu  ppeerrssoonnnneell  eett  rreessppoonnssaabblleess  ddee  
llaa  mmaaiissoonn  ddee  rreettrraaiittee,,  aauuxx  SSeerrvvaanntteess  ddeess  PPaauuvvrreess,,  àà  nnooss  ddeeuuxx  
aabbbbaayyeess,,  aauuxx  ééqquuiippeess  eennsseeiiggnnaanntteess  ddee  ll’’ééccoollee  SSaaiinntt  AAqquuiilliinn  eett  
ddee  ll’’IIMMEE  eett  bbiieenn  ssûûrr  àà  mmoonn  ééqquuiippee  mmuunniicciippaallee  aavveecc,,  aauu  ttoouutt  
pprreemmiieerr  rraanngg,,  mmeess  ttrrooiiss  aaddjjooiinnttss  qquuii  mm’’aaiiddeenntt  aauu  qquuoottiiddiieenn  
ppoouurr  vvoouuss  aaccccoommppaaggnneerr  eett  sseerrvviirr  nnoottrree  ccoommmmuunnee..  
  
VVooiiccii  bbrriièèvveemmeenntt  lleess  ffaaiittss  mmaarrqquuaannttss  ddee  22002211  ddoonntt  vvoouuss  aavveezz  
eeuu  uunnee  pprréésseennttaattiioonn  ddaannss  llee  ddeerrnniieerr  bbuulllleettiinn  mmuunniicciippaall  ::  
  

- SSuuccccèèss  dduu  mmaarrcchhéé  ddee  NNooëëll,,  mmaallggrréé  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssaanniittaaiirreess..  

- RReemmiissee  dd’’uunn  ppaanniieerr  ggoouurrmmaanndd  ppoouurr  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  eenn  
rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  rreeppaass  ddeess  aaîînnééss..  

- OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  CCoonnggrrèèss  DDééppaarrtteemmeennttaall  ppaarr  llee  SSoouuvveenniirr    
FFrraannççaaiiss..    

- AAccccuueeiill  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  aarrrriivvaannttss  eett  rreemmiissee  ddeess  pprriixx  dduu  
ccoonnccoouurrss  dduu  fflleeuurriisssseemmeenntt  ccoommmmuunnaall,,  eett  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  
ddeeuuxxiièèmmee  fflleeuurr  ppoouurr  llaa  ccoommmmuunnee..  
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JJee  ppeennssee  bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  àà  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  ccoommmmuunnee,,  àà  
nnooss  aarrttiissaannss,,  ccoommmmeerrççaannttss,,  aaggrriiccuulltteeuurrss  eett  iinndduussttrriieellss,,  aauuxx  
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- SSuuccccèèss  dduu  mmaarrcchhéé  ddee  NNooëëll,,  mmaallggrréé  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssaanniittaaiirreess..  
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ddeeuuxxiièèmmee  fflleeuurr  ppoouurr  llaa  ccoommmmuunnee..  

- IInncceennddiiee  ddeess  aatteelliieerrss  mmuunniicciippaauuxx,,  ssaannss  ttrroopp  ddee  ddééggââttss  ffoorrtt  
hheeuurreeuusseemmeenntt..  

- AAcchhaatt  dd’’uunnee  vvooiittuurree  éélleeccttrriiqquuee  ppoouurr  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess..  

- RRééaalliissaattiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  aauu  ssttaaddee  eett  àà  ll’’ééccoollee..  

- RReemmiissee  dduu  llaabbeell  ««  vviillllaaggee  pprruuddeenntt  »»  ppoouurr  SSoolleessmmeess..  

- MMiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ddiissppoossiittiiff  iinntteerrccoommmmuunnaall  ««  OOrrcchheessttrree  àà  
ll’’EEccoollee  »»  ppoouurr  ttrrooiiss  aannss..    

- RRééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrooiissssee  aavveecc  llee  rreettoouurr  àà  ll’’aabbbbaayyee  dduu  PPèèrree  
SSoollttnneerr..  

- CCrrééaattiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  LLee  vveerrggeerr  dduu  PPrréé--ssuurr--ll’’eeaauu  »»  aavveecc  llaa  
ppllaannttaattiioonn  ddee  7700  ppoommmmiieerrss..  

- RReennddeezz--vvoouuss  ccoonnvviivviiaall  ttoouuss  lleess  mmeerrccrreeddiiss  mmaattiinn  ssuurr  llee  
mmaarrcchhéé,,  aavveecc  aaccccuueeiill  ddèèss  jjaannvviieerr  22002222  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  
ppooiissssoonnnniieerr..  
  

  
VVooiiccii  qquueellqquueess  pprroojjeettss  qquuii  vveerrrroonntt  llee  jjoouurr  eenn  ddéébbuutt  dd’’aannnnééee  ::  

  

- LLaanncceemmeenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  àà  ll’’EEssppaaccee  dduu  RRôôllee..  

- CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  qquuaaii  eett  dd’’uunn  aabbrrii  bbuuss  ppllaaccee  ddee  llaa  mmaaiirriiee..  

- AAcchhèèvveemmeenntt  ddee  ll’’ééttuuddee  ddee  ttoouuss  nnooss  rréésseeaauuxx  ppaarr  llaa  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess..  

  
  
PPaassccaall  LLEELLIIEEVVRREE  
MMaaiirree  ddee  SSoolleessmmeess  
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