Naši jubilanti v měsíci prosinci
paní Mocová Lydie
pan Havle Miloslav
pan Odcházel Pavel

82 let
50 let
35 let

sl. Karadžosová Nikol
sl. Holanová Michala

20 let
20 let

Přejeme všechno nejlepší k Vašim narozeninám!

Vážení spoluobčané,
blíží se čas vánoční a tak mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití
vánočních svátků v kruhu své rodiny a svých nejbližších. Prožijte je tak, abyste
mohli zapomenout na každodenní starosti a strasti, které každý den v roce
zažíváme všichni a aby Vánoce byly okamžikem splnění nejkrásnějších přání.
Snad k tomu napadne trochu sněhu a všichni si užijeme krásnou vánoční
atmosféru.
Je čas příchodu nového roku. Každým koncem roku se díváme zpět. Jsou věci,
které se podařily, jsou věci, které se ne tak docela povedly. Jistě je více těch,
které byly úspěšné jak v osobním životě, tak na pracovišti.
Chtěl bych poděkovat těm občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
veřejném životě v obci.
Do nového roku přeji všem především hodně zdraví, štěstí a optimismu v této
nelehké době, ať se nám daří, ať máme jeden pro druhého úsměv a jsme
všichni spokojeni.
Blahoslav Kratochvíl, starosta

Vánoční strom
V pátek 27. 11. 2015 jsme rozsvítili náš krásný vánoční strom. Děkuji našim hasičům
za zorganizování celé akce. Dále děkuji paní Sedláčkové za poskytnutí rampy jako
podia, panu Sedláčkovi za hudební doprovod našich skvělých vystupujících – dětí ze
ZŠ a MŠ Svijanský Újezd pod vedením paní ředitelky Piflové a učitelek paní
Koťátkové, Černé, Buckové a Jírové. Myslím, že pochvalu si zaslouží i betlém
vystavený v autobusové čekárně. Velkou radost způsobila hromada sněhu
především dětem, méně už rodičům.
A proto ještě děkuji Josefovi Laurinovi, Hance Trnkové za přípravu akce a personálu
Miloši Havlemu, Tomáši Mařasovi, Blance Maršíkové, Květě Prokorátové, Janě
Prokorátové, Jiřímu Prokorátovi, Michalu Adamovi, Petře Bursové a Lukáši Bursovi
za vzornou obsluhu ve stánku.
Akce se opět velmi vydařila. Děkuji Vám za bohatou účast a věřím, že nám vánoční
dekorace vydrží až do konce roku.

Sdružení dobrovolných hasičů
ZO SDH Svijanský Újezd zve své členy a příznivce na výroční valnou hromadu, která
se koná v pátek 11. 12. 2015 od 18 hod. v Hospůdce v Chaloupkách. Večeře bude
podávána od 18 hod., schůze začíná v 19 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina Gradace.

Svoz popelnic o Vánocích a v novém roce
V 52. týdnu může dojít od čtvrtka 24.12. ke zpoždění z důvodu vynechání odpolední
směny a dotažení vývozů do konce týdne (max. do soboty 26.12.)
V 53. týdnu může dojít od čtvrtka 31.12., resp. od pátku 1.1.2016 ke zpoždění,
z důvodu vynechání odpolední směny 31.12. a ranní směny 1.1.2016 a dotažení
vývozů do konce týdne (max. do soboty 2.1.2016).
Popelnice však prosím nechte přistavené na řádné svozové dny.

Přejete si pro rok 2016 změnu ve vývozu, četnosti, zrušení a nebo
velikosti popelnic?
Nahlaste tuto skutečnost do 18.12.2015 na obecní úřad.
Zdravotní linka pojede v tomto roce naposledy v pondělí 21. prosince.
Potom až v pondělí 4. ledna 2016.

Strom splněných přání pro děti z dětských domovů
Zastavte se v Kamenářském domě ve dvoře Muzea Českého ráje, vyberte přání
vašemu srdci blízké. Zabalený dárek + přání předejte v Kamenář. domě a vězte, že
potěšíte jedno z mnoha dětí, kterým chybí náruč rodičů… akce končí 20.12.2015.

Občanské průkazy
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat
vyrobené doklady bude v letošním roce naposledy možné nejpozději do 23.12.2015.

Kotlíková dotace
Dne 7.12.2015 na MěÚ Turnov (1. patro, č. dveří 215) se koná informační seminář
pro žadatele Kotlíkové dotace. Občané mohou přijít bez předchozí registrace mezi
14-17 hod. V 15.30 hod je naplánovaná prezentace základních informací o dotaci.

Kulturní pozvánky:
-

Obec Pěnčín Vás zve 9.12.2015 od 18 hod. do kulturního domu na
Cimbálovou muziku Dušana Kotlára - na adventní akci „Česko zpívá koledy“
Vánoční trhy v Turnově na náměstí od 11.12.2015 – 12.12.2015
Tenisový klub Svijanský Újezd pořádá v pátek 8.1.2016 tenisový ples na sále
Hospůdky v Chaloupkách. K tanci a poslechu hraje kapela Víkend.

