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PROSINEC 

 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 
 
Na začátku našeho Zpravodaje bychom Vám všem 
chtěli srdečně popřát, krásné prožití Vánočních svátků, 
dětem bohatého Ježíška a do nového roku 2020, hodně 
štěstí, zdraví a také pracovních a hlavně životních 
úspěchů. 
 
Vaše obecní zastupitelstvo 
 
 
 
 
 
 
VÁNOČNÍ AKCE 
 
Již druhým rokem jsme spojili dohromady hned tři akce 
najednou.  
 
Začali jsme vepřovými hody, které byly stejně jako 
minule velice úspěšné. Fronta se začala tvořit už půl 
hodiny před avizovaným začátkem…Fronta byla 
„nekonečná“ což nás velice těšilo, ale bohužel se 
v jejím konci už nedalo nabídnout úplně všechno jako 
na začátku, inu příště přiděláme víc…V každém 
případě i tak byly zpracována celkem tři prasata! 
 
Tato akce je velkou zásluhou našich SDH, pracovníků 
OU a všech jejich rodinných příslušníků, kteří se svou 
pomocí podíleli již od pátku na přípravách. Vše 
probíhalo i jako minule pod vedením pana řezníka 
Jiřího Vápeníka, za což jemu a výše zmíněným velice 
děkujeme. 
 
Následoval Vánoční jarmark, kterého se i s tradičním 
„panem brambůrkářem“ zúčastnilo celkem 9 prodejců, 
věříme, že bylo z čeho vybírat. 
 
Celý den pak byl zakončen slavnostním proslovem 
pana starosty, koledami a rozsvícením našeho 
vánočního stromu. 
 
 
 

Věříme, že se vám akce líbila…Děkujeme všem kdo 
dorazili, děkujeme všem kdo pomáhali, děkujeme 
prodejcům.A přiští rok se uvidíme zas… 

 
MUDr. Jurišta - VÁNOCE 

27. 31. 12. 2019 – dovolená 

Pro akutní stavy zastupuje MUDr. Kučerová, Vikova 
513, Slaný, tel.: 312 527 349. 

Zajistěte si prosím své léky včas! 
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OÚ DOVOLENÁ 

20. 12. 2019 – 2. 1. 2020 

TERMÍNY JEDNÁNÍ OZ 2020 

15. ledna, 5. února, 26. února, 18. března (veřejné 
jednání), 8. dubna, 29. dubna, 20. května (veřejné 
jednání), 10. června, 1. července (prázdniny, dle 
potřeby), 22. července (prázdniny, dle potřeby), 12. 
srpna (prázdniny, dle potřeby), 2. září, 23. září, 
14. října (veřejné jednání), 4. listopadu, 25. listopadu, 
16. prosince (veřejné jednání) 

Veřejná jednání se vždy konají od 18:00 hod v 
zasedací místnosti OÚ. 

MIKULÁŠ, ANDĚL, ČERTI 

I tento rok chodili v obci Mikuláš, anděl a čerti…Prošli 
na 20 domácností, kde se ukrývaly hodné, ale I zlobivé 
dětičky..Nakonec ale vždy odešli s prázdnou.. 

Chtěli bychom tímto 
poděkovat panu Vožehovi, 
Doxanskému a Kalousovi a 
samozřejmě I Anežce jako 
andělovi, kteří tuto tradici 
pro naši obec připravují a 
zarávěň bychom chtěli 
poděkovat těm, kdož si 
jejich návštěvy cení a třeba 
je I za jejich příchod 
odmění. 

PLÁNOVANÉ AKCE 2020 

30. 4. 2020 – Pálení ČARODEJNIC a balónkovo – 
lampionový průvod 

30. 5. 2020 – STAROČESKÉ MÁJE 

květen – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

13. 6. 2020 – DĚTSKÝ DEN 

27. 6. 2020 – ZÁJEZD do ZOO 

 

 

1.8. 2020 – NOHEJBALOVÝ TURNAJ 

29. 8. 2020 – ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

listopad – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

28. 11. 2020 – VEPŘOVÉ HODY, VÁNOČNÍ 
JARMARK, ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

(Termíny mohou být vzhledem k organizaci změněny, o 
každé akci budete včas informováni). 

 

VESELÉ VÁNOCE a 
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 
2020… 
 
         vaše OZ 


