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Naši jubilanti v měsíci květnu
paní Janovská Alena
paní Braunsbergerová Eva
paní Čapková Martina
paní Kuderová Ilona

65 let
65 let
45 let
35 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
bohužel současná situace nám nedovoluje uspořádat Oslavy dne vítězství a
ukončení II. světové války.
Pro ty z vás, kterým chybí kino, chtějí se pobavit a užít si nevšední zážitek,
připravujeme v sobotu 16. 5. od 19:00 AUTOKINO na louce u termoskladu.
Pravidla jsou jednoduchá: přijedete osobním automobilem, místo vám určí
organizátor, než se spustí film dostanete číslo frekvence, kterou naladíte na svém
autorádiu (pokud to nezvládnete budou tam určené osoby, které vám pomohou), jídlo
a pití si přivezete vlastní, po skončení promítání bude organizovaný odjezd, cena je
200,- Kč za automobil.
Aby výběr filmu nebyl úplně na nás, můžete od pátku 1. 5. do neděle 10. 5. hlasovat
na Facebooku obce. Zájemci, kteří nemají FB, nám své návrhy mohou vhodit do
schránky na obecním úřadě (prosím nevolejte nám).
Hlasovat můžete pro tyto české komedie:
1) PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (J. Langmajer, A. Polívková, 2018),
2) OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA (M. Krobot,
O. Vetchý, L. Sobota, 2012),
3) SVĚTÁCI (Janžurová, Bohdalová, Jirásková, Sovák, Brodský,
Libíček…..1969).
Věřím, že se vám nápad líbí a že se přijedete pobavit v hojném počtu.
Zastupitelstvo obce
Ve středu 6. 5. od 18:00 v hasičské zbrojnici, vstup pouze se zakrytým nosem a
ústy. Na programu bude především odsouhlasení rozpočtu obce.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 10. 5. 2020 od 11:45 – 11:55
hod. před budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky,
absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice,

rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva),
akumulátory, baterie, články a zářivky
Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství
odpovídající provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno:
- Elektro
- Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Nezapomeňte si přinést občanský průkaz!
Otevření ZŠ a MŠ
Od 11.5. bude otevřena MŠ, pouze v omezeném provozu, následně otevře 25. 5. ZŠ.
Rodiče budou včas informováni.
Český zahrádkářský svaz oznamuje
Vzhledem k nejasné epidemické situaci v ČR rušíme letošní VČS.
Schůze proběhne společně se schůzí za letošní rok v květnu 2021.
O platbě členských známek budete informováni v některém z dalších zpravodajů.
Vážení přátelé,
užívejme si dny pracovního volna v klidu (především neděle a svátky), a proto nechte
v tyto dny odpočívat své motorové stroje (motorové pily, sekačky, křovinořezy,
apod.). Pokud tato žádost nebude opakovaně respektována ze strany některých
spoluobčanů, budeme nuceni vydat vyhlášku a na jejím základě udělovat sankce.
Děkujeme!
Kontejner
Vážení spoluobčané, prosíme Vás, abyste nevyhazovali žluté a oranžové pytle do
kontejneru na plast. Pytle se tříděným odpadem se sváží každý první pracovní den
v měsíci, nebo je můžete nechat na rampě u obecního úřadu.
Do odpovídajících kontejnerů vhazujte vždy jen ROZLOŽENÉ krabice, SEŠLAPANÉ
pet lahve, kontejnery nejsou nafukovací.
Do oranžové popelnice na JEDLÉ oleje vhazujte pouze oleje v pet lahvi.
Čistota v obci
Žádáme majitele psů, aby nenechali své miláčky volně pobíhat v obci a uklízeli si po
nich exkrementy.
Knihovna
Od úterý 5. 5. je místní knihovna otevřena v běžném provozu 18:00 – 20:00.
Roušky
Látkové roušky jsou k dispozici na obecním úřadě.
Pokladní
OÚ hledá na letní sezonu zájemce na pozici pokladní pro vstup na koupaliště.
Hlásit se můžete na obecním úřadu.
Místní obchod má pro vás pestrý výběr letních květin, těší se na Vaši návštěvu.

