V měsíci červnu se dožijí životního jubilea:
pan Libor Sládek
pan Vlastimil Salaba
paní Daniela Jonášová
pan Michal Byron
pan Jan Jiránek
sl. Hana Trnková
sl. Kristýna Vernerová

50 let
45 let
30 let
25 let
25 let
19 let
18 let

Přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.

Český zahrádkářský svaz,
zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 4. června od 16.00
hod. na lomě v Chaloupkách. Program: zahájení, volba návrhové komise, zprávy
funkcionářů, plán činnosti na další období, diskuse, vyhodnocení soutěže o nejhezčí zahrádku,
zpráva návrhové komise, občerstvení, volná zábava. Občerstvení bude podáváno po skončení
hlavního programu. Rodinní příslušníci členů jsou vítáni.

Myslivecký a dětský den
Myslivecké sdružení Jizera pořádá v sobotu 18. června 2011 od 14,00 hod. v areálu umělé
nory ve Svijanském Újezdě Myslivecký a dětský den. Pro děti budou připraveny ukázky
modelářů, skákací hrad, soutěže, střelnice i občerstvení. Dospělí si budou moci zasoutěžit na
laserové střelnici, seznámit se s mysliveckým hospodařením a rovněž pro ně bude připraveno
bohaté občerstvení. Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Provoz koupaliště
15. června 2011 bude oficiálně zahájen provoz koupaliště. Podařilo se odstranit závadu – únik
vody a tak věřím, že v letošním roce bude vše fungovat bez problémů. Podmínky vstupu do
bazénu jsou stejné jako v loňském roce. Přeji Vám krásnou sezónu plnou slunce a hezkého
koupání.

Pošta Pěnčín oznamuje
Rozhodnutím České pošty, s.p., regionu Severní Čechy, bude od 1.6.2011 centralizováno
dodávání zásilek v oblasti Hodkovicka. Doručování zásilek tak již nebude zajišťovat pobočka
pošty v Pěnčíně, ale pobočka Hodkovice nad Mohelkou. Nás občanů, se tato změna nebude
týkat. Pošta Pěnčín bude nadále zajišťovat veškeré služby, tak jako dosud, otevřena bude také
jako dosud, tj. pondělí až pátek v době od 8.00 - 11.15, 13.00 – 16.30 hodin. PSČ nadále
zůstává 463 45, není tedy nutné je v adrese měnit. Zásilky, které nám nemohly být doručeny,
budeme mít uloženy k vyzvednutí na pobočce pošty v Pěnčíně.

Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. pořádají v sobotu 18. června od 11:45 do 11:55 hodin,
před budovou OÚ, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí

-

domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostli, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně
označené !!
- zbytky starých barev, obaly od barev
- televizory, ledničky, zářivky, všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
- upotřebované motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál
Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně – zákaz odkládat odpady
před příjezdem mobilní sběry! Nezapomeňte občanský průkaz.

Slavnosti svijanského piva
V sobotu 16. července 2011 pořádá Pivovar Svijany ve spolupráci s Obcí Svijanský Újezd
20. slavnosti svijanského piva. Tato největší akce našeho regionu je ukázkou dovednosti
našich občanů zorganizovat a uspořádat takovou akci, kterou navštěvuje okolo 15 tis. lidí.
Bez Vaší pomoci bychom však akci pořádat nemohli. Věřím, že i v letošním roce se aktivně
zapojíte do příprav a vlastního průběhu celé akce. V polovině června začneme zajišťovat
obsazování pořadatelské služby. Bude je jako již tradičně zajišťovat Jarča Hauftová a Jindra
Picek. Přihlásit se můžete i na Obú. Předem Vám děkuji jménem všech organizátorů za Vaši
pomoc při přípravách a vlastní organizaci.
Program: I: scéna – TAM, THE APPLES, DOCTOR PP, PETR SPÁLENÝ & APOLLO
BAND, DALIBOR JANDA, JACKYE, KAMIL STŘIHAVKA &
LEADERS, MIG 21, LUBOŠ ODHÁNĚL, DEBILLHEADS
II. scéna – SVIJANKA, DIXIELAND BAND NOVÁ PAKA, COUNTRY
SKUPINA TROSKY, RECESE LIVE, LIBERECKÝ DIXIELAND OLD
STARS, VESELÍ POZÜSTALÍ, RUNNING SUSHI

ZD Březina, tel. 326 789 404, 605 295 740
prodává v úterý 7.6. 2009 živé brojlery od 12-16 hod. na halách v Březině.

Připravuje se:
TORPEDO MALTA CUP 201
zve na 2.ročník turnaje v malé kopané ve Svijanském Újezdě , areál koupaliště v sobotu 2.
července 2011, sraz 8:00 hod. K dispozici 2 travnatá hřiště, hrací čas 1x15 minut, 4 hráči
v poli + brankář, 2 skupiny a z každé postupují 4 týmy do Play off, startovné 800 Kč. Bohaté
občerstvení zajištěno. Kontakt pro zájemce na tel. 737 326 688.

