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Naši jubilanti v měsíci prosinci
paní Běhounková Květuše
pan Havle Miloslav
pan Odcházel Pavel
pan Volný Martin
slečna Holanová Michaela

70 let
55 let
40 let
25 let
25 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Milí spoluobčané,
letošní příchod adventního času nezačíná moc optimisticky. Protiepidemická
opatření, která nás doprovázela téměř celý rok a připravila nás o tradiční svátky a
radosti, jsme dokázali někdy stěží pochopit i my dospělí, natož pak děti. Vánoce si
však pokazit nenecháme. Pevně věřím, že se vše dostane do relativně běžných
kolejí a přijde klidná vánoční nálada.
První adventní neděli jsme rozsvítili na beach hřišti „nový“ vánoční strom. Původní
strom jsme byli nuceni z bezpečnostních důvodů pokácet.
Než přijde tolik očekávaný Ježíšek, navštíví děti Mikuláš, anděl a čerti.
Přeji Vám klidné vánoční svátky v kruhu těch nejbližších, užijte si je ve zdraví a
v radosti. Nejen dětem přeji splnění všech přání.
Petra Bursová, starostka

Čerti se blíží
Zkontaktoval nás Lucifer s Mikulášem, abychom požádali rodiče dětí, kteří mají
zájem o jejich návštěvu, aby se nahlásili na obecním úřadě nebo na telefonním čísle:
605 881 451 do 3. 12.
.

Strom splněných přání pro děti z dětských domovů
Kdo máte chuť a čas udělat dobrý skutek 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 21.12.2020.

Nový velitel SDH
V záři náhle zemřel dlouholetý velitel jednotky SDH pan Jaroslav Šelemberk, kterému
patří velký dík za jeho celoživotní práci a obětavost nejen pro hasiče naší obce.
Novým velitelem jednotky byl jmenován Matěj Picek, přejeme mu mnoho úspěchů ve
funkci.
Požadavky na změny svozu komunálního odpadu
Prosíme občany, kteří chtějí v roce 2021 změnu objemu nebo četnosti vývozu
popelnice, aby to nahlásili na OÚ do 15.12. 2020. Od ledna se navyšuje cena za
vývoz komunálního odpadu o cca 3 %.

Divadlo Praha
Z důvodu vládních opatření bude zájezd do divadla Palace odložen na jaro.
Čekáme na nový termín představení.
Knihovna
Od 1. 12. bude knihovna otevřena zase ve stejném čase, od 18:00 do 20:00.
Změna telefonního čísla
Obecní úřad má nově pouze jedno telefonní číslo: 482 720 070.

Uzavření obecního úřadu
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech 22. 12. - 3. 1. 2021.
Zdravotní linka
Zdravotní linka jede naposledy ve středu 16. 12. 2020 a následně až 6. 1. 2021.
Zveřejňování jubilantů
Pokud si nepřejete býti zveřejněni jako jubilant, dejte nám, prosím, vědět na OÚ.
Jestli tak neučiníte, bereme to jako souhlas se zveřejněním.

KLIDNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE

