Vážení, spoluobčané,
Jelikož se blíží čas vánoční, tak mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití
vánočních svátků v kruhu své rodiny, svých nejbližších, tak abyste mohli zapomenout na
všechny každodenní starosti a strasti, které každý rok zažíváme všichni a aby ty Vánoce byly
splněním těch nekrásnějších přání, které máte. Snad k tomu přibude za okny i trochu sněhu a
všichni si užijeme té pravé vánoční atmosféry.
Je čas i příchodu nového roku. Jako každý rok, možná všechny rodiny, stejně jako já, se
díváme směrem zpět. Jsou věci které se podařily, jsou věci, které se nepodařily. Doufám, že je
více věcí, které se podařily, jak v osobním životě, tak v pracovních záležitostech. Chtěl bych
také rád poděkovat všem občanům. kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na veřejném životě
v obci.
Do Nového roku přeji Všem především hodně zdraví, štěstí, optimismu, ať to vydržíme i
v době té krize, ať se nám daří, ať se na sebe všichni usmíváme a jsme spokojeni.

Blahoslav Kratochvíl, starosta

Naši jubilanti v měsíci prosinci
pan Břetislav Prokorát
pan Lubomír Eichler
pan Jan Valkoun

75 let
50 let
40 let

Přejeme všechno nejlepší k Vašim narozeninám !

Vítání občánků
V sobotu 26. listopadu jsme slavnostně přivítali na zámku Sychrov naše nové občánky, kteří
se narodili v letošním roce: Markétka Černá, Jan Pelant a Marek Zábranský Přejeme jim
hodně zdraví, štěstí a ať se jim u nás ve Svijanském Újezdě dobře žije.

Slavnostní rozsvícení stromu
V sobotu 3. prosince byl rozsvícen vánoční strom na návsi. Podle ohlasu to byla akce velmi
zdařilá. Touto cestou bych rád poděkoval paním učitelkám z mateřské školy a základní školy
za krásné vystoupení, které navodilo vánoční atmosféru pro celý večer. Poděkování zaslouží
pracovníci obecního úřadu za přípravu prostoru návse a hasiči za přípravu občerstvení a
sponzorování akce - prodej občerstvení za nízké ceny. Společně s Vámi se už těšíme na
další akce, které se pořádají pro nás a ne pro peníze.

Valná hromada SDH
Místní organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zve své členy, příznivce a jejich
manželky a partnerky na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 10. prosince 2011
od 18. 00 hodin na sále Hospůdky v Chaloupkách. Po schůzi následuje společenský večer
s hudbou k tanci a poslechu, občerstvení.

Severočeské komunální služby
nám zatím nezaslaly ceníky za svoz a odstranění komunálního odpadu pro rok 2012.
Požadujete-li však od nového roku změny v odvozu popelnic – četnost, zrušení, velikost
popelnice, nahlaste tuto skutečnost do 21. 12. 2011 na obecní úřad.

Oznámení obvodního lékaře
Obvodní lékař MUDr. Jiří Trněný oznamuje úpravu ordinačních hodin v závěru roku:
pátek
23. 12. 8,00 – 11,00
úterý
27.12. 8,00 – 11,00
středa
28.12. 8,00 – 11,00
čtvrtek
29.12. 13,00 – 15,00
pátek
30.12. 8,00 – 11,00
Od 2. ledna již bude běžný provoz.
Zdravotní linka pojede v tomto roce naposledy v pondělí 20. prosince.
Potom až v pondělí 2. ledna 2012.

Kulturní a společenské akce
Turnov – podrobný přehled v HOT 2011/12
Pátek 9. prosince od 10.00 – 16.00 hod. slavnostní zahájení vánočních trhů – vystoupení
žáků turnovských škol, sobota 10 prosince od 10.00 – 16.00 hod. vánoční pohádky pro děti,
soutěž ve zpěvu koled, neděle 12. prosince – program od 10.00 hod. – Sbor Balatka, dechová
hudba Turnovanka, ..
Neděle 1.1.2012
od 14 hod. Slavnostní vítání Nového roku – fanfára lesních rohů a koncert v kapli sv. Jana
Nepomuckého – hrad Valdštejn
V 17. hod. v prostoru Na lukách – společné zahájení nového roku, krátký kulturní program
Havlovice
sobota 17. prosince od 17 hod. koncert v kapli v Havlovicích zazpívá Dagmar Čemusová
Sychrov - 18.12 ve 14.00 kaple na zámku – vánoční koncert Horačky
Příšovice – úterý 20. prosince od 18.00 hodin kaple – Adventní koncert
Svijanský Újezd
sobota 21.1 2012 – ples Tenisového klubu Svij. Újezd
sobota 18.2.2012 – společenský ples

