Naši jubilanti
V měsíci únoru se dožívají kulatého jubilea:
pan
paní
pan
pan
paní
paní
paní

František Novák
Jiřina Fialová
Michal Adam
Martin Hajduk
Marcela Mohelská
Diana Hinzová
Žaneta Novotná

99 let
65 let
45 let
35 let
35 let
35 let
30 let

Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Zveme Vás na společenský ples
Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz , myslivecké sdružení Jizera a Obecní
úřad ve Svijanském Újezdě pořádají v sobotu 26. února 2011 tradiční společenský ples na
sále Hospůdky v Chaloupkách. Začátek ve 20 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Fanta a
Franta - NASTARÝKOLENA .
Pořádající organizace žádají své členy a příznivce o příspěvek do tomboly, která bude
vybírána v pátek 25. února od 17,00 – 19,00 hod. na sále. Pokud Vám tento termín nebo čas
nevyhovuje, můžete příspěvek předat na obecní úřad. Věřím, že do tomboly přispějí nejen
členové a příznivci organizací, ale i podnikatelé a živnostníci z naší obce. Za příspěvky do
tomboly Vám srdečně děkují pořadatelé této akce.

Dětský karneval
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli 27.2.2010 od 14,00 hodin na sále Hospůdky
v Chaloupkách dětský karneval. Těšíme se na maskované, ale i ostatní děti.

Popelnice a poplatek za psa na rok 2011
můžete kdykoliv platit na obecním úřadě a nebo přímo na účet obce. Pro Vás, kteří mají
přístup na internet – Obec Svijanský Újezd, sekce zpravodaje, kde je aktuální ceník ve
zpravodaji Leden 2011. Jinak Vám rádi sdělíme na obecním úřadě.

Co nového v naší škole
Ve středu 26. ledna 2011 se konal zápis do první třídy naší základní školy. Očekávali jsme, že
k zápisu přijdou tři děti bydlící a trvale hlášeny v naší obci. K zápisu se však dostavilo jenom
jedno dítě, které nemá trvalý pobyt ve Svijanském Újezdě. Takže se stane, že 1. září
nenastoupí do první třídy žádný nový žáček. V současné době máme pouze 2. a 3. třídu –
celkem 7 dětí. V příštím roce zůstane ve škole stejný počet. Děti ze 3. třídy mohou pokračovat
a 4. třídu dochodit v naší škole. Možná již v příštím roce zřídíme i třídu 5. Ale může to být
úplně jinak. Věřím, že se nic dalšího dramatického nestane a nynější třeťáci budou pokračovat
ve 4. třídě zde. Jinak je konec už v září. Podle současného stavu by mohly do 1. třídy
nastoupit 1. září 2012 - 4 děti, 2013 – 4 děti, 2014 – 3 děti, 2015 – 4 děti a v roce 2016 – 5
dětí. V tomto případě můžeme mít ve škole 10 – 15 dětí. Může však nastat i krizová situace.
Bojím se tuto myšlenku vyslovit a napsat. V naší škole nám zůstane 6 a méně dětí a bude
problém. V mediálních sdělovacích prostředcích jsem zachytil informaci o efektivním využití
škol. V současné době se to týká především středních škol. V rámci šetření a využití se školy
budou rušit nebo slučovat. A jak jsem slyšel, není daleko, že se to bude týkat i škol

základních. Co nás tedy v září nebo v nejbližších letech čeká, není těžké uhodnout. Udržíme
naši malou hezkou školičku? Budeme za ni bojovat! Proto prosím rodiče dětí předškolního
věku, zvažujte dobře, kam dáte své dítě do 1. třídy. Prozatímní situace nás nutí přejít na
nějaké motivační nebo závazné opatření, které nám děti z naší školky přivedou do lavic první
třídy.
V rozpočtu obce na rok 2011 je rozpočtováno na provozní náklady MŠ a ZŠ kolem 700 tis.
Kč, což představuje 25 % z celkového rozpočtu obce. Dále platíme za dojíždějící žáky do
Kobyl a Turnova ročně cca 165 tis. Kč.
V současné době je zapsáno v MŠ 28 dětí (povolená kapacita je 25 , 3 děti máme navíc ,
které máme povoleny zvláštní výjimkou).Z tohoto počtu je 12 dětí s trvalým pobytem v obci a
zbývajících 16 je „mimoújezdských“ . Tak se nabízí otázka. Když nebude fungovat škola,
má vůbec význam držet školku pro děti z okolních vesnic, kterých bude vždy nadpoloviční
většina – máme financovat přespolní – obce na ně nepřispívají. Budou na to peníze a budou
využity efektivně a s rozumem? Věřím, že to jsou pouze černé úvahy. Dělejme něco proto,
abychom školu a školku udrželi a nadále je mohli modernizovat. Přejme našemu školství
světlou budoucnost.
Kratochvíl

Statistika pohybu obyvatel v obci
Rok
2010

Přistěhování Narození Odstěhování
18

5

-12

Úmrtí
-2

Celkem

Stav

9

383

Z toho:
mužů
Žen
194
189

Prodej bramborové sadby
Odrůdy: Impala, Adora (rané) , Rosara – červené, Karina, Marabel, Dali (polorané), Dita
(pozdní). Objednávky na sadbu se přijímají do 15.února 2011 – pan Odcházel mobil č.
732 212 455 nejlépe večer a u paní Odcházelové osobně v obchodě v Pěnčíně. Výdej bude
proveden ve 2 termínech sobota 12.3. a 19.3. 2011 od 9-11 hod. na rampě ve Svij. Újezdě.
Cenu nelze zatím stanovit, bude se odvíjet od současného stavu na trhu . Předpokládaná cena
16 Kč/1 kg. (jako v loni). Baleno do 25 kg pytlů. Upozornění: bude se vybírat záloha 500
Kč/100 kg. V případě nedodání určité odrůdy bude nabídnuta rovnocenná odrůda.

MUDr. Trněný – dovolená ve dnech 24. – 25. února. Sestra bude přítomna po dobu
ordinačních hodin.

