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Naši jubilanti v měsíci prosinci
pan Porš Stanislav
paní Pálfiová Vladimíra
pan Dvořák Patrik

50 let
35 let
25 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
Vánoce patří mezi nejkrásnější čas v roce. Nejen vůně cukroví nás pomalu ladí
do vánoční atmosféry, ale hlavně naše děti, které jsou plné očekávání, zda jim
Ježíšek splní jejich přání. Přeji Vám krásné a klidné Vánoce v kruhu těch nejbližších,
ať se i Vám splní tajná přání.
Do nového roku 2018 přeji všem pevné zdraví a nezapomeňte vykročit pravou 🙂.
Bursová Petra, starostka

Slavnostní rozsvícení stromu
V pátek 1. prosince byl rozsvícen vánoční strom na návsi. Podle ohlasu to byla
akce velmi zdařilá. Touto cestou bych ráda poděkovala paním učitelkám z mateřské
školy a základní školy za krásné vystoupení, které navodilo vánoční atmosféru pro
celý večer. Poděkování zaslouží pracovníci obecního úřadu za přípravu prostoru
návse a hasiči za přípravu občerstvení a sponzorování akce.
Společně s Vámi se už těšíme na další ročník.
Strom splněných přání pro děti z dětských domovů
Zastavte se v Muzeu Českého ráje v Turnově od 9:00 – 16:00 hod., vyberte přání
vašemu srdci blízké. Zabalený dárek + přání přineste zpět do muzea a vězte, že
potěšíte jedno z mnoha dětí, kterým chybí náruč rodičů… akce končí 20.12.2017.
Zveřejňování jubilantů
Pokud si nepřejete býti zveřejněni jako jubilant, prosím dejte nám vědět na OÚ do
konce tohoto roku. Jestli tak neučiníte, bereme to jako souhlas se zveřejněním.
Popelnice
Prosíme občany, aby dávali do popelnic pouze odpad z domácností. Do popelnice
nepatří stavební suť, kameny, lepenka, polystyren, atd…. Pokud zaměstnanci SKS
zjistí, že je v popelnici odpad, který tam nepatří, popelnici nevyvezou a pro kontrolu
zhotoví fotodokumentaci. Opět se nám stalo, že popelnice z těchto důvodů nebyla
vyvezena. Za těchto podmínek nebereme na reklamaci zřetel.

Žlutý kontejner
Připomínáme, že do žlutého kontejneru můžete házet směsný plast z domácností a
tetrapaky.
Čistota v obci
Prosíme majitele psů, aby nenechali své miláčky volně pobíhat v obci a uklízeli si po
nich exkrementy.
Bruslení pro naše občany
V sobotu 23. prosince od 10:00 do 11:00 je pro naši obec zamluvena ledová plocha
na zimním stadionu v Turnově. Přijďte si zpříjemnit vánoční čas, bruslení je zdarma.
Obecní úřad
bude od 21.12. 2017 do 3.1. 2018 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
Akce v okolí:
Sezemice - 12. 12. adventní koncert - dětský pěvecký sbor ZVONKY 18:00 v kostele
Pěnčín - 13.12. „Česko zpívá koledy“ s Cimbálovou muzikou Dušana Kotlára v
kulturním domě od 18:00. Vstup zdarma.
Havlovice - 16.12. od 17:00 zpívání v kapli - Dagmar Čemusová a její hosté
Zámek Svijany - 10. 12., 17. 12., 20. 12. adventní program a 6.1. Tříkrálový koncert
Sokolovna Nechálov - 6.1. 2018 hasičský ples

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE

