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Naši jubilanti v měsíci červnu
pan Sládek Libor
pan Salaba Vlastimil
paní Jonášová Daniela
pan Jiránek Jan
pan Mareš Michal

60 let
55 let
40 let
35 let
25 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Český zahrádkářský svaz informuje
Tradiční jarní výlet jsme vzhledem k epidemii posunuli na 3.7.2021. Navštívíme
Riegrovu stezku. Z návse půjdeme pěšky do Příšovic, dále vlakem z Příšovic do
Semil, procházka Riegrovou stezkou na Spálov, posezení v restauraci a odjezd
autobusem do Svijanského Újezda.
Přihlášky od 9.-28.6.21 na OÚ. Minimální počet účastníků je 30 osob, při menším
počtu se výlet ruší. Vlak a jídlo si hradí každý sám, autobus zaplatí organizace. Bude
vybírána záloha 100Kč/osoba, která Vám bude během výletu vrácena. Při neúčasti
přihlášeného se záloha nevrací. Sraz účastníků 8.45-9.00hod na návsi.
Knihovna
Zve stávající a nové čtenáře na návštěvu, čekají na Vás nové knihy z Krajské
knihovny v Liberci, od 18:00 do 20:00 každé úterý.
Ordinace MUDr. Trněného
Ordinace MUDr. Trněného oznamuje, že bude ve čtvrtek 10.6.2021 otevřena
od 9:30 do 13:00.
Koupaliště
Vzhledem k nepřízni jarního počasí se zpozdil nátěr bazénu, pokud vše půjde dle
plánu, bude bazén zprovozněn poslední víkend v červnu.
Vstupné - děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč, permanentní vstupenky - dospělí 10 vstupů
300,- Kč a 20 vstupů 500,- Kč, děti 20 vstupů 200,- Kč.
Od 23. 6. si můžete zakoupit permanentky na OÚ.

Zdravotní linka
Od 1. 7. do 31. 8. je zdravotní linka zrušena, v akutních případech nás informujte na
tel: 605 881 451, pokusíme se odvoz zařídit.
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!
AKCE V OKOLÍ
Open air festival
Sopka 2007 z.s. pořádá ve dnech 2. a 3. července Open air festival na Radvánicích.
V pátek 2. července zahraje DJ Sodber a v soboru 3. července od 18:00 se
uskuteční jubilejní ročník Antrax Party, na kterém vystoupí 3 kapely. V sobotu bude
areál a občerstvení pro účastníky připraven od 12:00.
Státní zámek Sychrov
18. 6. Rusalka - opera v zámeckém parku od 20:00, cena vstupného od 590,- Kč
- účinkují: Tereza Mátlová, Peter Berger, Ester Pavlů, Daniel Hůlka,
Vladimír Chmelo
28. 6. Saturnin - Hudební komedie mladoboleslavského divadelního souboru pro
celou rodinu, odehrávající se přímo na nádvoří zámku od 20:30,
cena vstupného od 350,- Kč.
Areál pivovaru Rohozec
4. 7. Traktor, předkapela Seven – vstup od 19:00, cena vstupného od 450,- Kč
9. 7. Walda Gang & Alkehol – vstup od 19:00, cena vstupného od 400,- Kč

Ve stánku na hřišti na Vás čeká točená zmrzlina

