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Jubilanti v měsíci prosinci
pan Eichler Lubomír
pan Valkoun Jan

60 let
50 let

Pánům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Milí spoluobčané,
je neuvěřitelné jak ten čas utekl a máme za dveřmi Vánoce
. Adventní čas nám
opět nastal trochu netradičně, vánoční strom jsme rozsvítili v pátek 26. 11. za velmi
omezených podmínek. Prosím, nenechte si zkazit kouzlo vánočních svátků, je jen na
Vás jaké budou, věřím, že plné rodinné pohody a radosti.
Dětem, ale nejen jim přeji, aby Ježíšek splnil alespoň jedno přání.
Přeji Vám klidné vánoční svátky, užijte si je ke své spokojenosti a hlavně ve zdraví.
Petra Bursová, starostka

Kaple
Během adventu a vánočních svátků jste srdečně zváni na prohlídku do vánočně
vyzdobené kaple.
Popelnice
Prosíme občany, aby dávali do popelnic pouze odpad z domácností. Do popelnice
nepatří stavební suť, kameny, lepenka, polystyren …. Pokud zaměstnanci SKS zjistí,
že je v popelnici odpad, který tam nepatří, popelnici nevyvezou a pro kontrolu zhotoví
fotodokumentaci. Zároveň je potřeba v den vývozu zajistit průjezd komunikace.
Připomínáme, že jsou k dispozici na OÚ zdarma pytle na PET lahve, Tetra Pak,
papír a kovové obaly (plechovky od potravin, nápojové plechovky, nádoby od
kosmetiky).
Prosíme, nevhazujte do pytlů obaly znečištěné od potravin a chemických látek!
Svoz popelnic
Během zimního období Vám opět budeme svážet z kopců popelnice, nahoru si je
prosím, vyvezte sami, popelnice je lehká a na kolečkách. Děkujeme

Zdravotní linka
Zdravotní linka jede naposledy ve středu 15. 12. 2021 a následně až 5. 1. 2022.
Ordinace MUDr. Trněného
Bude ve dnech 9.12. a 10. 12. uzavřena, sestra bude přítomna.
Ordinační doba v závěru roku: 27. a 28.12. 7:30 – 11:00, 29.12. 7:30 – 10:30,
30. 12. 13:00 – 15:30, 31 .12. dovolená
SMS – informace z obce
Na webových stránkách naší obce byl zřízen odkaz SMS, kde se můžete
(doporučujeme) zaregistrovat pro zasílání aktuálních informací z obce a okolí,
registrace není složitá.
Pokud se Vám nedaří SMS službu aktivovat, přijďte na obecní úřad, rády Vám
pomůžeme. Je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak Vám předat důležité
informace.
Zveřejňování jubilantů
Pokud si nepřejete býti zveřejněni jako jubilant, dejte nám, prosím, vědět na OÚ.
Jestli tak neučiníte, bereme to jako souhlas se zveřejněním.
Uzavření obecního úřadu
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech 21. 12. - 2. 1. 2022.
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 17.12. 2021.
Připomínáme 5. 12. od 13:30 do 14:30 bruslení na zimním stadionu Turnov.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ

