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Naši jubilanti v měsíci prosinci
pan Klojda Daniel
paní Nová Petra

45 let
35 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Milí spoluobčané,
nastává dlouho očekávaný vánoční čas. Především naši nejmenší nám připomínají
příchod Ježíška, kterému píší svá přání, aby čekání nebylo dlouhé navštíví je
Mikuláš, anděl a čerti. Přeji Vám klidné, spokojené svátky v kruhu těch nejbližších,
ať se rozzáří oči všech dětí a splní se i Vaše tajná přání.
V novém roce Vám přeji pevné zdraví, mnoho optimismu, ať je rok 2020 o něco lepší.
Petra Bursová, starostka

Slavnostní rozsvícení stromu
V pátek 29. listopadu byl rozsvícen vánoční strom na návsi. Veliké DÍKY patří paním
učitelkám ze základní a mateřské školy za krásné vystoupení, které navodilo vánoční
atmosféru pro celý večer. Nemalé DÍKY patří všem, kteří pomohli s přípravou,
obsluhou ve stánku a udírny. Společně s Vámi se už těšíme na další ročník.
Během adventu a vánočních svátků jste srdečně zváni na prohlídku kaple, která je
nádherně vyzdobená a na originální Betlém v autobusové zastávce.
Den otevřených dveří
V úterý 17. 12. od 15:00 jste srdečně zváni na den otevřených dveří
do naší ZŠ a MŠ.
Bruslení pro naše občany
V sobotu 14. 12. od 10:15 do 11:15 je zamluvena ledová plocha na zimním stadionu
v Turnově. Pro velkou vytíženost zimního stadionu další bruslení proběhne v lednu a
v únoru, upřesníme v lednovém zpravodaji.

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 18.12.2019.
Zvýšení poplatku za psy
Od 1. 1. 2020 platí nová vyhláška, která zvyšuje poplatek za jednoho psa 100,- Kč,
za každého dalšího 150,- Kč.
Požadavky na změny v odpadech
Prosíme občany, kteří chtějí v roce 2020 změnu objemu nebo četnosti vývozu
popelnice, aby to nahlásili na OÚ do 16. 12. 2019. Od ledna se navyšuje vývoz
komunálního odpadu o 4 %.
Zdravotní linka
Zdravotní linka jede naposledy ve středu 18. 12. 2019 a následně až
v pondělí 6. 1. 2020.
Knihovna
V knihovně je pro Vás připraven nový výměnný fond z Krajské knihovny Liberec.
Knihovna bude otevřena naposledy v tomto roce 17. 12. a v novém roce ji můžete
opět navštívit 7. 1. 2020.
Vánoční zpěvy
V sobotu 14. 12. od 17:00 bude v kapli v Havlovicích zpívání vánočních koled
v podání dětí ze ZŠ Kobyly.
Uzavření obecního úřadu
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech 20. 12. - 6. 1. 2020.
Akce v okolí
8. 12. Zámek Svijany - divadlo Pyšná princezna 15:00 -16:00
14. 12. Zámek Svijany - Adventní trhy 10.00 - 17.00
14. 12. Zámek Svijany - koncert sboru Carmina 17:00 - 18:00
18. 12. Zámek Svijany - zpívání koled s Luďkem Velem 15:00 - 16:00
22. 12. Zámek Svijany - Česká mše vánoční 18:00 - 19:00
4. 1. Nechálov - Hasičský ples

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE

