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ČERVENEC 2021

OPLOCENÍ

V současné chvíli probíhá oplocení dětského hřiště.
Provoz hřiště bude fungovat systémem správce, který
bude hřiště v ranních hodinách odemykat a večer
zamykat.
Provozní doba během letních prázdnin

od 08:00 do 21:00 hod.
Děkujeme za pochopení ©

Na dětské hřiště byly zakoupeny nové sítě na branky a
písek do pískoviště.

DIAKONIE Broumov - SBÍRKA

Jako již několikrát i nyní je možnost odnést na obecní
úřad věci nezbytné, pro ostatní užitečné a přispět tak
na dobrou věc pro Diakonii Broumov. Donést věci je
možné vždy v úřední dny, nebo po domluvě s pí
Furstovou.

V měsíci září bude VOK přistaven na návsi před OÚ
v sobotu 4.9.2021 v čase od 08:00 do 10:00 hod.

KINO NA KOLEČKÁCH

13. 8. 2021 od cca 21:00 hod
nebo po setmění bude na lou
ce za rybníkem Lébrák probí
hat promítání Kina na koleč
kách.

K vidění bude film: GUMP, pes který naučil lidi žít...

Jedná se o rodinný film, novinku, která měla svou pre
miéru teprve 22. 7. 2021, hrají B. Polívka, E. Holubová,
1. Chýlkováadalší...

V rámci kina bude tradiční občerstvení, pivo, limo a po-
pcorn.

Vstupné dobrovolné!

ktNO /

Děkujeme ©

NOHEJBAL

Dne 7. 8. 2021 od 09:00 hod se na dětském hřišti usku
teční tradiční nohejbalový turnaj, jedná se o celodenní
akci, na kterou jste všichni srdečně zváni.

Po celou dobu konání akce bude občerstvení zajištěno.

Startovně 450,-/tým, hra formou 3 na 3. ,

V ceně startovného je oběd (guláš) a 2x nápoj (pivo/
limo).

Akce je pořádána ve spolupráci s SDH Svinařov ©

BYLI JSME V ZOO

Děkujeme všem,
kteří se přihlásili na
zájezd do ZOO a
následně se ho i zú
častnili! Počasí bylo
hezké a výlet se vy
dařil. Kromě ZOO

jsme navštívili i
botanickou zahradu, kde bylo také nač koukat.

Tak zase příští rok ©

VOK

MORAVA

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo, formou „per rollam11
poskytnutí finančního daru na lidem a obcím posti
ženým tornádem na Moravě ve výši 10.000,-

Peníze byly na Moravu poslány skrze účet Člověk
v tísní, směřovaný přímo Moravě.

GRATULACE

V rámci měsíce srpna, a jak bude v našich silách, se
budeme snažit vynahradit zpětně gratulace všem, kteří
o ně z důvodu Covidové situace byli „ochuzeni".

MORAVA a SDH

A ještě jednou Morava..V minulých dnech byla našimi
SDH vyhlášena finanční a materiálová sbírka na pomoc
obětem tornáda na Moravě.

Během dvou dnů bylo občany darováno celkem

46.100

Vzhledem k transparentnosti výběru, bude seznam
dárců vyvěšen na nástěnce, spolu s fakturou a se
znamem nakoupeného materiálu, který byl zakou
pen za vybranou částku.

SDH odveze nakoupený materiál v následujících dnech
a to konkrétně do obce Mikulčice, s jejíž krizovým štá-
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bem od začátku jednáme a sbírku jsme přizpůsobili dle
jejich požadavků.

Děkujeme tímto i panu Procházkovi, který pro odvoz
materiálu zapůjčil našim SDH potřebné auto.

Všem kdo přispěli velice děkujeme, jste opravdu
úžasní!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pokud se nestane jinak, bude tento rok i Vítání občán
ků, a to v měsíci listopadu. Ti kterých se to týká, budou
včas informováni.

KNIHOVNA

Provoz knihovny byl obnoven a
je zpátky ve svých
kolejích..Tedy každé pondělí
od 13:00 do 17:00 hod.

Dovolená v knihovně je vždy ve
stejném termínu jako dovolená
na OÚ.

DOVOLENÁ OÚ

ČERVENEC 19.7.-30.7.2021

SRPEN 9. - 13.8.2021

25.8. - 27.8.2021  

30.8. - 1.9.2021

MUDr. JURIŠTA DOVOLENÁ

2. - 13. 8. 2021

V této době pro akutní stavy zastupuje MUDr. Kučerová

Slaný, Vikova 513, tel.: 312 527 349

Zajistěte si prosím své léky včas!

OČKOVÁNÍ PSŮ a KOČEK

Dne 24.7.2021 od 10:00 hod, proběhne na návsi před
OÚ, očkování psů a koček.

V případě nepřízně počasí v autobusové zastávce.

Očkování provádí MVDr. Jiří Hrdina.

Očkovací průkazy s sebou!
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