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Naši jubilanti v měsíci prosinci
paní Mocová Lýdie
paní Antošová Jana
paní Králová Vladislava
paní Kaprasová Lenka

85 let
55 let
55 let
40 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Milí spoluobčané,
přeji Vám klidný advent, krásné Vánoce v kruhu těch nejbližších, ať Ježíšek splní
alespoň jedno přání nejenom dětem, ale i Vám. Věřím, že tak jako naší obci, tak i
Vám, jejím občanům, se mnohé v tomto roce vydařilo a případné překážky byly
zdolány k Vaší spokojenosti.
Do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Bursová Petra, starostka

Slavnostní rozsvícení stromu
V pátek 30. listopadu byl rozsvícen vánoční strom na návsi. Veliké DÍKY patří paním
učitelkám ze základní a mateřské školy za krásné vystoupení, které navodilo
vánoční atmosféru pro celý večer. Poděkování si zaslouží Michal Adam spolu se
zaměstnanci Agro Rubín a.s. za přípravu prostoru návsi a hasiči za průběh akce.
Společně s Vámi se už těšíme na další ročník.
Během adventu a vánočních svátků jste srdečně zváni na prohlídku kaple, která je
nádherně vyzdobená. Děkuji ZŠ!
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 19.12.2018.
Kontejner na železo,
bude přistaven do prostoru návsi od 14. 12. do 16. 12.

Bruslení pro naše občany
V sobotu 8. a 15. prosince od 10:15 do 11:15 je pro naši obec zamluvena ledová
plocha na zimním stadionu v Turnově. Přijďte si zpříjemnit vánoční čas, bruslení je
zdarma. Pokud nemáte brusle, můžete si je zapůjčit na stadionu.
Zveřejňování jubilantů
Pokud si nepřejete býti zveřejněni jako jubilant, prosím dejte nám vědět na OÚ. Jestli
tak neučiníte, bereme to jako souhlas se zveřejněním.
Popelnice
Prosíme občany, aby dávali do popelnic pouze odpad z domácností. Do popelnice
nepatří stavební suť, kameny, lepenka, polystyren …. Pokud zaměstnanci SKS zjistí,
že je v popelnici odpad, který tam nepatří, popelnici nevyvezou a pro kontrolu zhotoví
fotodokumentaci. Zároveň je potřeba v den vývozu zajistit průjezd komunikace. Opět
se nám stalo, že popelnice z těchto důvodů nebyla vyvezena.
Za těchto podmínek nebereme na reklamaci zřetel!
Nově jsou k dispozici na OÚ pytle na kovové obaly (plechovky od potravin, nápojové
plechovky, nádoby od kosmetiky). Prosíme nevhazujte do pytlů obaly znečištěné od
potravin a chemických látek!
Obecní úřad
bude od 21.12. 2018 do 2.1. 2019 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
Akce:
ZŠ Kobyly - 7. 12. vánoční jarmark a den otevřených dveří od 13:00
Havlovice - 8. 12. od 17:00 vánoční zpěvy v kapli
Zámek Svijany - 9. 12., 15. 12., 19. 12., 21.12. adventní program
Sokolovna Nechálov - 5.1. 2019 hasičský ples
Svijanský Újezd 19. 1. - Tenisový ples
Svijanský Újezd 16. 2. - Společenský ples
Svijanský Újezd 17. 2. - Dětský karneval
Zpravodaj najdete také na webových stránkách www.svijanskyujezd.cz.

KLIDNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE

