Naši jubilanti v měsíci červnu
Sládek Libor
Salaba Vlastimil
Jonášová Daniela
Byron Michal
Jiránek Jan
Mareš Michal
Libenská Lenka
Richtrová Jana

55 let
50 let
35 let
30 let
30 let
20 let
18 let
18 let

Přejeme všem pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Norování
Myslivecké sdružení Jizera pořádá na lomu v sobotu 25. 6. 2016 norování od 14:00 hodin.
Laserová střelnice, občerstvení pro účastníky zajištěno.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provádí v neděli 12. 6. 2016 od 11:45 – 11:55 hod. před
budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
− léky všeho druhu
− domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně označené!
− zbytky starých barev, obaly od barev
− televizory, ledničky, zářivky, všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
− upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál
− odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně Zákaz odkládat odpady
před příjezdem mobilní sběrny! Nezapomeňte občanský průkaz.
Pokladní
OÚ hledá zájemce na pozici pokladní pro vstup do bazénu na měsíc srpen. Hlásit se můžete
na obecním úřadu.
Permanentky do bazénu
OÚ připravil pro občany permanentky do bazénu. Platné na období 06-08 2016, v hodnotě
500,- Kč / 20 vstupů dospělí, 200,- Kč / 20 vstupů děti, 300,- Kč / 10 vstupů dospělí.
Jednorázové vstupné na den 40,- dospělí a 20,- děti zůstává nadále v platnosti.
Permanentky si můžete zakoupit od 15. června na OÚ.
Slavnosti Svijanského piva
V sobotu 16. července 2016 pořádá Pivovar Svijany ve spolupráci s naší obcí 27. Slavnosti
Svijanského piva. Tato akce je ukázkou dovednosti našich občanů, bez Vaší pomoci bychom
ji však pořádat nemohli. Věřím, že i v letošním roce se aktivně zapojíte do příprav a vlastního
průběhu celé akce. V polovině června začneme zajišťovat obsazování pořadatelské služby.
Hlásit se můžete u Jarči Hauftové, Jindřicha Picka nebo na OÚ. Předem Vám děkuji jménem
všech organizátorů za Vaši pomoc.
Těšit se můžete na: Buty, František Nedvěd, Harlej, Škwor, Rockopera Praha, Ivan Mládek,
Dixieland Band, Adaptace, Trosky aj..
Kynologický víkend
Frisbee závod 4. - 5.6.2016 se bude konat na louce u hřiště a Flyballový turnaj 25.-26.6.
2016 v prostorách u termoskladu.

