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Naši jubilanti v měsíci
síci listopadu:
paní Holoubková Blanka
paní Fidlerová Ladislava

65 let
40 let

Přejeme
ejeme oslavenkyním pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů
úspěchů.

Výsledky voleb v naší obci
Ve dnech 20. a 21. října se konaly volby
volb do Poslanecké sněmovny
vny Parlamentu ČR.
Z celkového počtu voličů 344
44 přišlo k volbám 237 voličů.. U nás obdržely hlas tyto
strany: ANO 2011
51 hlasů
SPD - T. Okamura
41 hlasů
Česká
eská pirátská strana
32 hlasů
Starostové a nezávislí
30 hlasů
ODS
28 hlasů
ČSSD
22 hlasů
KSČM
10 hlasů
TOP 09
10 hlasů
Strana práv občanů
č ů
5 hlasů
Strana svobodných občanů
obč
3 hlasy
Rozumní – stop migraci,…
2 hlasy
Strana zelených
1 hlas
Sportovci
1 hlas
Dělnická
lnická strana sociální spravedlnosti 1 hlas
Nové knihy v knihovně
Do obecní knihovny bylo pořízeno
poř
několik nových knih pro děti
ěti a mládež v rámci
povinné četby: A. Jirásek - Staré
S
pověsti české, J. Werich - Fimfárum, K. J. Erben Kytice, V. Válková - Král Karel IV., J. Neruda - Povídky Malostranské, E.
E Petiška Staré řecké báje a pověsti,
ěsti, K. Čapek - Povídky z jedné a druhé kapsy,
F. Nepil - Dobrá a ještě
ě lepší jitra.
Na tradiční
ní posvícení jste srdečně
srde
zváni do:
Hospůdky v Chaloupkách
oupkách od soboty 11. 11. do pondělí 13.. listopadu. Na jídelním
j
lístku najdete tradiční posvícenské pochoutky. V sobotu a v pondělí
pondělí posezení s živou
hudbou.

Stánku na hřišti u koupaliště
V pátek 10. 11. od 17.00 hod. a v sobotu 11. 11. a v neděli 12. 11. od 12.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
MUDr. Trněný oznamuje
Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. listopadu 2017 bude ordinace uzavřena. Sestra bude
přítomna a akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
Dětský lékař Příšovice MUDr. Mattauchová
oznamuje, že v období zvýšené nemocnosti dětské středisko rozšiřuje ordinační
hodiny, a to až do odvolání. Ordinovat pro nemocné bude MUDr. Košková ve středu
od 16:00 do 17:45. Aktuální změny najdete vždy na webových stánkách.
Veřejná schůze obecního zastupitelstva
se koná ve středu 8. listopadu 2017 od 19.00 hod v hasičské zbrojnici.
Bruslení pro naše občany
V neděli 3. prosince a v sobotu 23. prosince od 10:00 do 11:00 je pro naši obec
zamluvena ledová plocha na zimním stadionu v Turnově. Přijďte si zpříjemnit
adventní čas, bruslení je zdarma.
Divadlo Palace Praha
Upozorňujeme účastníky zájezdu do divadla, že odjezd bude v sobotu 18. listopadu
v 11:15 od OÚ, návrat cca 19:00.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
se již stalo v naší obci krásnou předvánoční tradicí a bude se konat v pátek
1.prosince od 18:00 hod. na návsi. Děti z MŠ a ZŠ nás opět potěší svým
vystoupením a navodí vánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno za příznivé ceny.
V prosinci se uskuteční:
8. prosince výroční schůze SDH v Hospůdce v Chaloupkách
Popelnice na rok 2017
Připomínáme, kdo nezaplatil dosud popelnice - termín je nejpozději do 30.11.2017!
Pro bezhotovostní platbu – číslo bankovního účtu 108757902/0300, v.s. číslo domu.
Zámek Svijany
hledá šikovného údržbáře do týmu na Zámek Svijany - manuálně zdatného,
kolektivního a flexibilního. Nabízí příjemné pracovní prostředí, stabilní podmínky a
pivovarské bonusy. Více informací na tel: 731 547 881.
Kolik platíte za plyn a elektrický proud?
Podívejte se na roční vyúčtování a porovnejte s následující nabídkou od společnosti
COMFORT ENERGY.
Cena za el. energii 1063 Kč / 1 MWh, cena za plyn 790 Kč / 1 MWh, ceny jsou
uvedeny bez DPH.
Informace získáte na telefonním čísle 724 675 806, pan Vojtěch Karpíšek.

