Naši jubilanti v měsíci prosinci
pan Eichler Lubomír
pan Valkoun Jan

55 let
45 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Vážení spoluobčané,
opět se nám přiblížil ten nejhezčí čas roku. Vánoce jsou časem radosti,
veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši
nejmenší, ale i my dospělí. Vůně vánočního stromku nebo cukroví jsou pro nás
nezapomenutelné a jen nás utvrzují v tom, že již nastal ten krásný vánoční čas.
Přeji Vám, aby tyto vánoční svátky byly naplněny radostí, štěstím a láskou.
Zároveň Vám do přicházejícího nového roku přeji hodně zdraví, štěstí, lásky,
pochopení a osobních i pracovních úspěchů.
Bursová Petra, starostka

Slavnostní rozsvícení stromu
V pátek 25. listopadu byl rozsvícen vánoční strom na návsi. Podle ohlasu to byla
akce velmi zdařilá. Touto cestou bych ráda poděkovala 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.
Společně s Vámi se už těšíme na další akce, které se pořádají pro nás a ne pro
peníze.

Brigáda na úpravu kopce
Chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli na brigádu v sobotu 5. listopadu na úpravu
kopce směr Soběslavice a úpravu parku. Patří Vám velký dík za Váš čas a chuť nám
pomoci. Byl odveden velký kus práce.

Strom splněných přání pro děti z dětských domovů
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 19.12.2016.

Zveřejňování jubilantů
Pokud si nepřejete býti zveřejněni jako jubilant, prosím dejte nám vědět na OÚ do
konce tohoto roku. Jestli tak neučiníte, bereme to jako souhlas a budete zveřejněni.

Kulturní pozvánky
Kulturní dům Pěnčín Vás zve na akci ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
s Cimbálovou muzikou Dušana Kotlára ve středu 14. prosince 2016 v 18:00.
Havlovice 17. 12. od 17:00 vánoční zpěvy v kapli

Zámek Svijany Vás zve na adventní koncerty
4. 12. Loutkové divadlo Rolnička od 16:30
16. 12. Vánoční koncert Dětský sbor Zvonky ZUŠ Mnichovo Hradiště 18:00
18. 12. Koncert Saxány - dámský saxofonový kvartet 16:00
19. 12. Zpívání vánočních koled s Luďkem Vele,
sólistou Opery Národního divadla 15:00
Tenisový klub Svijanský Újezd pořádá v pátek 20.1. 2017 tenisový ples na sále
Hospůdky v Chaloupkách. K tanci a poslechu hraje kapela Víkend.
Sokolovna Nechálov 7. 1. hasičský ples

