Naši jubilanti v měsíci prosinci
pan Stanislav Porš
paní Jana Novotná
pan Patrik Dvořák

45 let
45 let
20 let

Přejeme všechno nejlepší k Vašim narozeninám !

Krásný vánoční rozzářený smrk na návsi nám oznamuje, že se blíží nejkrásnější svátky –
vánoce. Ozdobený adventní věnec napovídá, že do těchto svátků zbývají již jen 3 týdny. Už
se zase těšíme na Ježíška – to je nejčastěji vyslovované slovo našich nejmenších. Příchod
Ježíška je pro ně tajemnem – kudy a na čem přijede a kde sežene tolik krásných dárků,
které budou mít pod stromečkem. Ale ještě před tím je tu očekávání, co dostanou od
Barborky a Mikuláše, a co čerti?
Až naplní Vaše domovy vůně vánočky, cukroví a smaženého kapra, ať je dům plný pohody
a štěstí.
Přeji Vám mnoho zdraví , štěstí a spokojenosti, rozzářené oči Vašich dětí u vánočních
stromečků.
Blahoslav Kratochvíl, starosta

Vítání občánků
V sobotu 1. prosince jsme slavnostně přivítali na zámku Sychrov naše nové občánky, kteří se
narodili v letošním roce: Marka Štejdýře a Matěje Novotného Přejeme jim hodně zdraví,
štěstí a ať se jim u nás ve Svijanském Újezdě dobře žije.

Slavnostní rozsvícení stromu
V pátek 30. listopadu 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 patří
hasičům za sponzorování akce - prodej občerstvení za nízké ceny. Společně s Vámi se už
těšíme na další akce v příštím roce.

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 8. prosince 2012
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 již zaslaly ceníky za svoz a odstranění komunálního odpadu pro rok 2013. Dojde
k navýšení 3,5 %. Poslední úprava cen proběhla k 1.1.2011. Ceník zveřejníme v lednovém
zpravodaji.
Požadujete-li však od nového roku změny v odvozu popelnic – četnost, zrušení, velikost
popelnice, nahlaste tuto skutečnost do 21. 12. 2012 na obecní úřad.

Vývoz popelnic na konci roku

v 52. týdnu – čtvrteční svoz 27.12, proběhne v pátek 28.12.
a v 53. týdnu Nového roku (31.12.-6.1.2013) – středeční svoz 2.1.2012 proběhne ve čtvrtek
3.1.2013

Sbírka použitého ošacení

se uskuteční do pátku 10. 12.2012 na obecním úřadě v době od 7.00 – 15.00 hod. Věci
prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic. Sbírá se všechno oblečení (čisté), ložní prádlo,
nádobí, skleničky, obuv a hračky nepoškozené. Za Vaši pomoc děkuje Diakonie Bromouv.

Oznámení
Od 1.1.2013 otevře na dětském středisku v Příšovicích novou ordinaci praktického
lékaře pro děti a dorost MUDr. Marie Mattauchová, alergolog a klinický imunolog
z Jablonce nad Nisou. ( místo předchozího lékaře MUDr. Černého)
Nabízíme přednostní alergologické vyšetření, vyšetření spirometrie přímo v Příšovicích
a vyšetření CRP ihned v ordinaci. Podrobné informace včetně ordinační doby naleznete
na www.alergologie.com.Těšíme se na Vaši návštěvu.Alergopraktik s.r.o. MUDr. Marie
Mattauchová, sestra Alena Zachovalová

Turnovské vánoční trhy
se uskuteční již tradičně od pátku 7. – do neděle 9.12. prodej vánočního a rukodělného zboží
se uskuteční na obou stranách náměstí. Nebude chybět ani prodej vánočních stromků a
tradičního občerstvení. Po všechny dny je zajištěn kulturní program.

