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Tak jako každý rok, tak i letos se kvapem blíží doba vánoční.
K ní patří stovky zvyků, které přetrvávají po celé dlouhé generace, ale v každé
rodině se tradují trošku jinak. A já bych si přál, abychom se vrátili k jedné dávné tradici, která vždy byla spojena s Vánocemi v celém křesťanském světě.
A není to nic jednodušího, než vzájemná komunikace a ochota naslouchat těm
druhým. Vždyť lecjaký problém a nedorozumění vzniká pouze tím, že nejsme ani
schopni ani ochotni poslechnout si co souseda trápí, co souseda těší, uzavíráme se do ulity závisti, pomluv, lží a ani se nesnažíme něco pochopit ale o to
ochotněji vše šmahem odsoudíme. Přitom řešení je tak jednoduché, vyjděme
zpoza svých zdí a pergol a pro začátek se alespoň pozdravme a ukžme že tu
spolu a vedle sebe jsme a existujeme. Krásné Vánoce.

Mikulášská jízda...........................2
Zvláštní poděkování......................2
Hravé tvoření..............................2
Pozvánka....................................2
A budiž světlo.............................3
Výběrové řízení............................3
Informace občanům.....................3
Pozvánka na zasedání OZ..............3
Vánoční koledohraní.....................3

Zdeněk Konečný
místostarosta obce
Kontakt:

info@zhkpress.cz

vanocni.indd 1

17.12.2018 15:17:28

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

HRAVÉ TVOŘENÍ

dne 30.11. 2018 uspořádal Obecní úřad Zálužice společně s aktivisty ze všech našich třech obcí
pro všechny děti a obyvatele Mikulášskou nadílku.
Mikuláš s celým svým ansáblem tentokrát ani nepřiletěl, ani nepřišel pěšky, ale přijel v hasičském autě
doprovázen všemi atributy tohoto vozidla, majáky
a siréna dala obyvatelstvu jasně najevo že už to začalo. Mikuláš prověřil recitační dovednosti přítomných dítek, čert vymetl i tmavší kouty návsí a došlápl
si i na dospělejší hříšníky a anděl všechny po zásluze
odměnil tu pamlskem a jinde laskavým andělským
pohledem. Nelenila ani čertova bába, která podělila
zmrzlé účastníky horkými nápoji dle věku a zásluh.
Náves ve Stekníku byla obyvatelstvem hojně navštívena, zrovna tak se tato akce dočkala ohlasu v Zálužicích, škoda že v Rybňanech máme tak málo dětí
a občanského zájmu o tyto akce, které se pořádají
právě pro naše občany a jejich příbuzné a známé.

V sobotu 1.12. 2018 uspořádal OÚ Zálužice v prostorách kulturní místnosti zajímavou akci
v rámci předvánočního adventního času. Za účasti maminek, babiček, tetiček a kupodivu i tatínků si
přišlo hodně dětí tvořivě hrát a vyrobit si vlastníma
rukama vánoční dekorace, věnce a nazdobit perníčky. Obecní úřad zajistil na toto krásně prožité
odpoledne materiál v podobě korpusů a rostlinného
materiálu, paní Krobová napekla perníčky a dodala
zdobící materiál na ně, Martina Navrátilová přinesla
dekorativní stuhy a trpělivě učila přítomné vytvářet
mašličky a jiné okrasné kreace, už ani nevím kdo připravil i nějaké občerstvení a tak jsme strávili hezké
tvořivé odpoledne a dětem vůbec nechyběli tablety
a podobné moderní vymyšlenosti.
-zk-

Závěrem dovolte abychom poděkovali jmenovitě
i V. Mrázkovi st., V. Krobovi, J. Mrázkové,
I. Konečné a Z. Marešové.
OÚ Zálužice

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKA

Obecní úřad Zálužice tímto chce poděkovat p. Martinu Vlčkovi za odbornou
pomoc v oblasti mobilních služeb, kde se díky jeho
erudovaným znalostem podařilo snížit čtyřnásobně
cenu mobilních služeb oproti minulému období.

NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat
na Zasedání zastupitelstva, které se koná dne
20. prosince v 18 hodin 2018 v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Zálužicích.

D. Cilcová

OZ Zálužice
-2-
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A BUDIŽ SVĚTLO

INFORMACE OBČANŮM
Oznamujeme občanům, že ve fondu půjček jsou k dispozici finanční prostředky na opravy
a úpravy nemovitostí s výhodným úrokem - info na
OÚ Zálužice.

Vánoční výzdobu v Zálužicích poznamenala
módní vlna, letos je IN barva bílá a zlatá a nám se
podařilo zajistit obměnu dosavadního osvětlení. Bylo
modernizováno do provedení LED kvůli usporám el.
energie a svítí nejenom pro potěchu duše, ale dává
najevo i projíždějícím že jsme na vánoční atmosféru
nerezignovali. Bohužel jsme nestihli realizovat instalaci v době kdy přijela objednaná plošina a světla
jsme si museli instalovat svépomocí a je pozitivním
faktem, že nám nezištně pomohli obyvatelé Zálužic.
Děkujeme panu Michalovi Razimovi,
Tereze Razimové a Jaroslavě Mrázkové.

Občané našich vesnic s trvalým pobytem můžou využít bezplatného uložení odpadů ve Sběrném dvoře
v Žatci v Čeradické ulici 1014 s každodenní otevírací
dobou.
Svoz odpadu bude o vánočních svátcích přesunut
z pondělí 24.12. na neděli 23.12. 2018
OÚ Zálužice

-zk-

BAZÁREK
Prodám dvoukolový traktor domácí výroby s bytelným vlekem a benzinovým motorem.Jeden shodný
funkčí motor /stabilák/ k tomu v ceně.
Cena 5000 Kč.
Tel. 603 834 542

VÁNOČNÍ KOLEDOHRANÍ
Vážení přátelé, přijďte i vy v sobotu 22. prosince
2018 v 16,00 hodin pod vánoční strom na náves
v Zálužicích. Ladies club Zálužice spolu s OÚ pořádá
Vánoční koledohraní a sousedskou besedu s trochou vánočního svařáku a určitě neuškodí když hospodyňky přinesou na ochutnávku vlastnoručně vyrobené vánoční cukroví a hospodáři něco pro zahřátí
v placatici.
-zk-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Obecní úřad Zálužice hledá do všech svých
třech vesnic spolehlivé pracovníky na úklid veřejných
prostranství s nástupem od 1.1. 2019. Odměna
dohodou.
D. Cilcová
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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné Vánoce 2018
a mnoho zdraví a štěstí
v novém roce 2019.
Zastupitelstvo obce Zálužice
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