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ČARODEJNICE 
 
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci, musíme 
bohužel konstatovat, že ani tento rok se neuskuteční 
tradiční pálení 
Čarodějnic. 
 
Hromada za 
rybníkem 
Lébrák bude 
spálena 
našimi hasiči 
bez přítomnosti veřejnosti. 
 
Děkujeme za pochopení ☺  
 
KONTEJNERY 
 
Tímto bychom Vás opět chtěli požádat. Pokud používáte 
kontejnery na odpad (plasty, sklo, papír, tetrapack), 
pokud vidíte, že se tam již nic víc nevejde…nedávejte 
věci okolo kontejnerů, nebo se alespoň pokuste dát věc 
do kontejneru tak, aby se tam vešla! 
 
Děkujeme. 
 
LETNÍ KINO 

V současné chvíli je možné na našich FB stránkách 
hlasovat pro film, který bude možné shlédnout v našem 
letním kině, samozřejmě pokud situace dovolí. 

Na výběr je z těchto snímků: 

Gump, pes který naučil lidi žít 

Štěstí je krásná věc 

Princezna zakletá v čase 

Vyšehrad 

Hlasování je možné do neděle 2. 5. 2021. 

HASIČSKÁ ZBROJNICE 

V minulých dnech byla zahájena akce: „Přístavba 
hasičské zbrojnice“. Tato akce bude financována 
z rozpočtu obce a prováděna bude v tzv. akci ZET, tedy 
práce bude dodána hasiči a zaplacen bude pouze 
materiál, případně některé profese.  

Současně se započetím stavby, byl ohrazen kus cesty 
kolem rybníka a zbrojnice, tím bylo vymezeno staveniště 
pro stavbu a zabezpečeno tak možné nebezpečí úrazu.  

Dodržujte prosím cedule v místě stavby. 

Děkujeme za pochopení ☺ 

VOK 

VOK  bude v obci přistaven první sobotu měsíce května, 
tedy 1. 5. 2021 v čase od 08:00 do 10:00 hod. V ten 
samý den bude proveden svoz nebezpečných složek 
komunálního odpadu v době od 11.40 hod do 12.40 
hodin. 

 

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE 

Z obecních akcí by nás v náseldujících týdnech a 
měsících čekaly Staročeské Máje, ZOO a Nohejbal.. 

Staročeské Máje jsou zatím ve hvězdách… 

V případě ZOO, předpokládáme, že se akce uskuteční 
na konci měsíce června, zatím je v plánu ZOO Liberec, 
s možnou návštěvou botanické zahrady. 

První sobotu v srpnu nás pak čeká Nohejbal, tento rok to 
vychází na 7. 8. 2021. 

Věřme, že alespoň tyto akce budeme moci uskutečnit, o 
všem Vás budeme včas informovat.  

SVÁTEK MATEK 

A nezapomeňte 9. 5. 2021 (neděle) je den maminek, tak 
popřejte té vaší krásný den ☺ 

 

 

 


