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KVETEN 2021

OPLOCENÍ

Vzhledem k situaci, která je v současné chvíli na našem
dětském hřišti, rozhodlo OZ o jeho celkovém oplocení.
Oplocení bude realizováno v průběhu měsíce června.
Fungování přístupu veřejnosti na dětské hřiště bude
řešeno na následujícím OZ.

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
Fursíovou.

Děkujeme ©

STAROČESKÉ MÁJE

Vzhledem k opatřením, které jsou v současné chvíli
nařízené musíme s lítostí říct, že ani tento rok se
nebudou konat tolik oblíbené Staročeské Máje. Věříme,
že v průběhu roku bude situace zase lepší a sejdeme
se např. na Rozloučení s prázdninami, kde si vše
vynahradíme.

NOHEJBAL

První letošní akcí bude
dne 7. 8. 2021 NOHEJ
BALOVÝ TURNAJ, který
se již tradičně uskuteční
na našem „víceúčelovém"
dětském hřišti. Pokud bu
dete mít o účast na turnaji
zájem, již teď je možné se
přihlásit.

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

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

POJEĎTE S NÁMI DO ZOO

Plánovaný zájezd do ZOO a
Botanické zahrady Liberec je na
plánovaná na sobotu 26. 6. 2021,
předpokládaný sraz v 08:30 (bude
upřesněno) na návsi před OÚ, pří
jezd cca 18:00 hod.

Podmínky:

ZOO
LIBEREC

• Pro místní občany a děti 3-15 let a seniory je
VSTUP a DOPRAVA ZDARMA.

• Občané od 15ti do 60ti let mají DOPRAVU
ZDARMA.

• Do 15ti let NUTNÝ doprovod rodičů!

Pokud máte zájem o účast, přihlaste se nejpozději do
4. 6. 2021 na OÚ nebo na tel.: 605 773 564.

Budeme se na Vás těšit.

VOK

Tento měsíc bude VOK přistaven na návsi před OÚ
v sobotu 5.6. 2021 v čase od 08:00 do 10:00 hod.

DEN DĚTÍ

1. 6. 2021 nás
čeká DEN DĚTÍ,
alespoň touto for
mou jim přejeme
krásný den a
slibujeme, že
hned jakmile to
bude možné, vy
myslíme náhradu za všechny akce, které jsme pro ně
vzhledem ke stávajícím opatřením nemohli udělat.

PODĚKOVÁNÍ SDH

Děkujeme našim hasičům za spálení hromady za
rybníkem „Lébrák" a věříme, že příští rok se tam sejde
me společně s nimi.

LETNÍ KINO

Na našem facebooku probíhalo hlasování o film, který
byste chtěli vidět v letním kině. Nakonec se roz
hodovalo mezi filmem GUMP a filmem Vyšehrad. Dle
hlasování nakonec vyhrál film VYŠEFIRAD s Jakubem
Štáfkem v hlavní roli.

O termínu promítání Vás budeme včas informovat.
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