Naši jubilanti v měsíci prosinci

paní Lýdie Mocová
80 let
pan Josef Tomsa
55 let
paní Vladislava Králová
50 let
paní Jana Antošová
50 let
paní Lenka Kaprasová
35 let
sl. Nikol Karadžosová
18 let
sl. Michaela Holanová
18 let
Přejeme všechno nejlepší k Vašim narozeninám !

Blahoslav Kratochvíl, starosta

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 roku 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

Vítání občánků
V sobotu 23. listopadu jsme slavnostně přivítali na zámku Sychrov naše nové občánky, kteří
se narodili v letošním roce a nebo na sklonku roku 2012: Jana Drahoňovského, Terezu
Kopeckou a Matěje Picka. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a ať se jim u nás ve Svijanském
Újezdě dobře žije.

Slavnostní rozsvícení stromu
V pátek 29. listopadu byl
rozsvícen vánoční strom na návsi. 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 a
prodej občerstvení. Novinkou byla prohlídka kaple s vánoční výzdobou dětí MŠ a ZŠ. Pro ty
kteří, si chtějí znovu kapli prohlédnout bude kaple také otevřena od 23.12.-26.12.2013
v době od 14:00 – 18:00 hodin.

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 7. prosince 2013
od 18. 00 hodin na sále Hospůdky v Chaloupkách. Po schůzi následuje společenský večer
s hudbou k tanci a poslechu, občerstvení.

Vývoz popelnic na konci roku
v 52. týdnu (23.12.-28.12.2013) a v 53. týdnu (30.12.-4.1.2014) bude probíhat vývoz bez
ohledu na svátky. Může se však z technický důvodů stát, že popelnice vyvezeme s 24 hod.
zpožděním. Je důležité dávat popelnice k výsypu vždy večer před vývozním dnem.

Přejete si pro rok 2014 změnu ve vývozu, četnosti, zrušení a nebo velikosti popelnic?
Nahlaste tuto skutečnost do 20.12.2013 na obecní úřad.

Zimní údržba silnic
Upozorňujeme Vás, že s ohledem na nastávající zimní období a s tím spojené odklízení sněhu
na místních komunikacích, je třeba vaše automobily zaparkovat na svých pozemcích. Auta
parkující na místních komunikacích ztěžují a mnohdy znemožňují úklid sněhu. Pracovník
Agro Rubín v těchto případech při úklidu sněhu nebude riskovat poškození Vašeho vozu.
Tato místa by zůstala neuklizena.

Cena vody pro rok 2014 v regionu SVS
Navýšení ceny vody o 3,9 % znamená nárůst o 3,48 Kč/m3 ve srovnání s rokem 2013.
Cena pro rok 2014 - 47,32 Kč/m3.

Různé, kulturní pozvánky:
Vánoční trhy v Turnově od 13.12.2013 – 15.12.2013
19. 12.2013
24.1.2014
22.2. 2014

– Městské divadlo Mnichovo Hradiště – představení travesti skupiny Techtle
Mechtle
– Ples tenisového klubu , hraje skupina REFLEX, vstupné 100,- Kč,
předprodej p. Čapek a prodejna AZS
– Obecní ples

Zdravotní linka pojede v tomto roce naposledy ve středu 18. prosince.
Potom až v pondělí 6. ledna 2014.

