Naši jubilanti v měsíci prosinci
pan Daniel Klojda
sl.
Petra Nová
pan Jan Brož

40 let
30 let
25 let

Přejeme všechno nejlepší k Vašim narozeninám.
Krásný vánočně rozzářený smrk mám oznamuje, že se nezadržitelně blíží
nejkrásnější svátky – vánoce. Už se zase těšíme na Ježíška, to je to co dnes a
denně slyšíme od našich dětí. Jestlipak odhalí tajemství kudy a na čem přijede
a kde sežene tolik krásných dárků? Mikuláš a jeho družina potěšila určitě
všechny děti a jejich rodiče. Děkuji jim, že udržují tuto krásnou tradici a čerti
byli jste krásně hnusní.
Vážení spoluobčané, ať se naplní Vaše domovy pohodou, radostí a štěstím
z rozzářených očí Vašich dětí. Přeji Vám krásné vánoce.
Blahoslav Kratochvíl,starosta

Pár informací z voleb do ZO
Do obecního zastupitelstva byli zvoleni: Blahoslav Kratochvíl – 150 hlasů, Petra
Bursová – 88 hlasů, Jindřich Picek – 94 hlasů, Josef Laurin ml.- 68 hlasů, Václav
Prskavec – 142 hlasů, Jaroslav Bursa – 78 hlasů a Matěj Picek – 67 hlasů. Voleb se
zúčastnilo 206 oprávněných voličů z 307, tj. 67 %. Zvolení zastupitelé děkují za
důvěru a slibují, že budou pracovat v OZ k blahu a prospěchu naší obce.
Já jsem celý rok tvrdil, že určitě končím ve funkci starosty, proto jsem nebyl na
kandidátní listině na 1. místě, ale až na 3.místě. Toto místo je už velmi rizikové.
Výsledek voleb ale trochu změnil můj pohled na celou věc. Přesto všechno slibuji
svým odpůrcům, že na postu starosty budu nejdéle do konce roku 2015. Dokončím
akce zateplení základní školy a mateřské školy a budete mít ode mě pokoj.
Ještě ke dvěma připomínkách na ustavující schůzi zastupitelstva
1. Osvětlení návsi - náklady na spotřebu el. energie jsou průměrně 10,50 Kč/den
2. Oprava komunikace Jirsko, - podána žádost na KÚ a MMR o dotaci na
komunikace

Vítání občánků
V sobotu 29. listopadu jsme slavnostně přivítali na zámku Sychrov našeho nového
občánka, Aničku Drahoňovskou, která se narodila v listopadu loňského roku.
Přejeme jí hodně zdraví, štěstí.

Tenisový ples 17.1.2015
Tenisový klub Svijanský Újezd pořádá a srdečně zve na tradiční ples, který se koná v
sobotu 17. ledna 2015 od 20.00 hod. na sále v Restauraci v Chaloupkách ve
Svijanském Újezdě. O zábavu se bude starat kapela Duo Úžas Band. Připravena
bude bohatá tombola. Vstupné 100,- Kč. Zájemci o vstupenky si mohou rezervaci
zajistit přes webové stránky klubu, nebo osobně ve Stánku na Hřišti u p. Josefa
Čapka. Srdečně zveme k příjemnému posezení a tanci.

Vývoz popelnic o vánocích a Novém roku
V týdnu 22.12.-28.12.2014 nepojede 24.12.2014 odpolední směna. V týdnu 29.12.
2014 - 4.1.2015 nepojede 31.12. odpolední směna a 1.1. 2015 nepojede ranní
směna. Z uvedených důvodů bude v těchto týdnech (vždy od středy) docházet ke
zpoždění vývozů až o 24 hodin. Posádky se budou snažit dohnat zpoždění, ale
přesto nechte připravené popelnice na pravidelné vývozní dny.

Přejete si pro rok 2014 změnu ve vývozu, četnosti, zrušení a nebo
velikosti popelnic?
Nahlaste tuto skutečnost do 19.12.2014 na obecní úřad.

Zdravotní linka pojede v tomto roce naposledy ve středu 17. prosince.
Potom až v pondělí 5. ledna 2015.

Různé, kulturní pozvánky:
-

Spolek Sezemice MB, o.s. a Obec Sezemice Vás srdečně zvou na Slavnostní
křest knihy Sezemice MCXV – MMXV Příběh pojizerské vesnice, který se
uskuteční ve čtvrtek 11.prosince 2014 od 18 hodin ve společenském sále
v Sezemicích

-

Adventní koncert v zámecké kapli Sychrov 14.12.2014 v 15,00 hod., vystoupí
smíšený pěvecký soubor Zničehonic z Liberce

-

Vánoční trhy v Turnově na náměstí od 12.12.2014 – 14. 12.2014

