Naši jubilanti v měsíci březnu
paní Marie Adamová
90 let
paní Marie Sluková
75 let
pan Zdeněk Porš
75 let
paní Jaroslava Prokorátová
70 let
paní Miloslava Filipová
70 let
Přejeme Vám do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti !

Ples společenských organizací a Obú
se konal v sobotu 18. února na sále Hospůdky v Chaloupkách. Ples se určitě vydařil, byla
slušná účast, velmi dobrá hudba – Nastarýkolena. Touto cestou děkuji Všem, kteří přispěli do
tomboly a především těm, kteří se zúčastnili této akce v naší obci.
V neděli pořádali naši hasiči dětský karneval. Účast byla výborná, více než 40 dětí
s krásnými maskami. Děkuji všem, kteří pomohli při organizování karnevalu a společně
s Vámi se těším na další akce pro děti i dospělé.

Popelnice , popl. za psa za rok 2012
připomínáme termín do 31.3.2012 popl. za psa + alespoň ½ popelnice zaplatit do tohoto
termínu. Děkujeme.

Vážení chovatelé a držitelé psů
Utekl sníh a už všude vidíme, kde venčíte své miláčky. Každým rokem Vás upozorňujeme a
žádáme Vás NEVENČETE PSY NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH – náves,
chodníky, hřiště, koupaliště, za prodejnou a u paneláku, všude tady si hrají děti. Při venčení
používejte sáčky na úklid výkalů. Udržujme naši obec v pořádku. Je to zájem nás všech.

Finanční úřad
Na základě dohody budou správci Finančního úřadu v Turnově provádět na Obecním úřadě
Svijanský Újezd dne 26. 3. 2012 v době od 15,00 do 17,00 hod. výběr daňových přiznání
k dani z příjmu fyzických a právnických osob, konzultační činnost při vyplnění daňových
přiznání a kontrolu příloh daňových přiznání

Humanitární sbírka šatstva
Sbírka šatstva se uskuteční na obecním úřadě v pátek 23.3. od 7,00 – 18,00 hod. a v pondělí
26. 3. od 7,00 -11,00 hod. Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic.

Zájezd na Moravu
SDH ve Svijanském Újezdě po delší odmlce opět plánuje zájezd na Moravu do vinného
sklípku do Bořetic k panu Procházkovi ve dnech 11. a 12. 5. 2012. Zájezd se uskuteční jen
v tom případě, že se přihlásí minimálně 30 lidí. Cena zájezdu 600 Kč členové SDH, ostatní
1200 Kč – přihlášky současně s penězi přijímáme na obecním úřadě do 31.3.2012.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek oznamuje, že opět prodává slepičky ve stáří 18-20 týdnů – těsně
před snáškou, cena 138-152 Kč/ks. Prodej se uskuteční v neděli 25. března 2012 v 15,05
hodin u obecního úřadu ve Svijanském Újezdě. Bližší informace 728 605 840.

Zprávy ze ZŠ a MŠ
V únoru nám začalo nové pololetí – 31. ledna dostaly děti ohodnocení za svou práci a 3.února
si užívaly zasloužené pololetní volno. Poté jsme se pilně vrhli do další práce, ale i zábavy.
15. února jsme navštívili Naivní divadlo v Liberci, kde nás pobavil moderně pojatý, detektivní
příběh „ Babu a papoušek“. Děkujeme OÚ za příspěvek na dopravu.
Poslední školní den před jarními prázdninami jsme sice trochu opožděně, ale o to veseleji,
oslavili Masopust – napekli jsme si spoustu dobrot, zasoutěžili si, zatancovali a zazpívali a
poté symbolicky spálili basu. Děti i rodiče a všichni ostatní, kteří se
podíleli na výrobě tradiční masopustní masky, si zaslouží velké
uznání a dík..
MŠ navštívila Galerii Templ v Mladé Boleslavi, kde si děti
vyzkoušely, jak se žilo v pravěku.
V těchto dnech vrcholí přípravy dětí z MŠ na vystoupení na festivalu
Mateřinka v Turnově 24. března s programem „Náš auťák“.
Prosba: Prosíme všechny hospodyňky, zda by nám mohly darovat
vyfouklá vajíčka. Vejdunky nechávejte v košíku na OÚ a můžete se těšit na malé velikonoční
překvapení. Moc děkujeme.
Na závěr bychom chtěli moc poděkovat paní Libuši Červové za záskok ve školní jídelně.

