Naši jubilanti v měsíci dubnu
70 let
60 let
45 let
40 let
40 let
30 let

Anna
Šiftová
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Śritrová
František Kubík
Jiří
Mohelský
Jaroslav
Najmon
Michal
Kopecký

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

Kde je jaro?
Zima má letos větší sílu a jaro s ní prozatím neúspěšně bojuje. Věřím, že nadcházející
velikonoční svátky budou zlomovým dnem a po svátcích se konečně dočkáme tolik
potřebného teplého a slunného počasí. S chutí se vrhneme na úklid našich zahrádek a okolí
našich domů. Po dlouhé zimě tam bude dost práce. Ani na obci nezahálíme. Provedli jsme
úpravu části Pěnčínského potoka od koupaliště k lávce u čističky – vše po dohodě s Povodím Labe.
Začátkem minulého týdne jsme provedli poměrně radikální zásah do zeleně na hřišti. Byly
pokáceny topoly v počtu 19 kusů. Rozhodování o tomto zásahu nebylo jednoduché. Ale
bezpečnost v tomto frekventovaném prostoru byla rozhodující. Topoly v loňském roce značně
promrzly a začaly z nich opadávat proschlé a zmrzlé větve – hrozilo nebezpečí pádu. Dalším
hlediskem bylo jejich stáří cca 42 let., jednoduše řečeno dožily. V dubnu nejdéle v květnu
provedeme náhradní výsadbu. Zvolili jsme Javor klen briliantissimum. Strom vyrůstá do
výšky 4 – 5 m, má kulovitou korunu a během vegetační sezony mění svou barvu listu. Bude
vysázen v rozteči 6 m.
Dále pokračuje výstavba suchého poldru ve Žlabině. Nadcházející teplejší počasí dovolí
pokračovat v zednických pracích a navážení hráze. Předpokládané ukončení 31. května 2013.
Vážení spoluobčané přeji Vám krásný začátek jara a krásné velikonoce.
Kratochvíl

Slet čarodějnic pro děti i dospělé

pořádá Tenisový klub Svijanský Újezd za přispění společenských organizací v sobotu 27.
dubna 2013 od 17:00 hodin v areálu u koupaliště. Pro děti jsou připraveny zábavné soutěže
za sladké odměny, pálení vatry a bohaté občerstvení. K tanci a poslechu nám bude hrát DJ
Jirka Jonáš. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Rozpočet na rok 2013 v tis. Kč
Příjmy celkem
Daňové příjmy
Přijaté dotace

4 617
3 996
101

Výdaje celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

4 547
4 217
330

Financování celkem
70
Splátka úvěru
278
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtu - 208

Jarní výlet zahrádkářů
Výbor ZO ČZS ve Svijanském Újezdě zve své členy i další zájemce o turistiku na tradiční
jarní výlet do krásných přírodních partií severních Čech. 1. května se vydáme do Lužických
hor, abychom poznali i západní část tohoto území včetně nejvyšší hory Luže. Odjezd
autobusu bude 1.5.2013 v 8 hod. ráno od budovy OÚ. Příspěvek na úhradu nákladů je 200 Kč
pro člena ZO, 50 Kč za dítě a ostatní účastníci zaplatí 300 Kč na osobu.

Popelnice, poplatek za psa za rok 2013

Termín do 31.3.2012 většina z Vás dodržela, ale ostatní a je Vás jich 27 asi pozapomnělo a
zašleme Vám 1. upomínku. Pochvala směřuje na Močítka, kde mají všichni držitelé popelnic
a psů zaplaceno. Děkujeme za dobrou spolupráci. Znovu uvádíme číslo účtu OÚ
108757902/0300, v.s. = číslo domu. Sazby za popelnice byly uvedeny ve zpravodaji č.
1/2013. Všechny zpravodaje najdete na našich stránkách www.svijanskyujezd.cz v sekci
zpravodaje.

DIAKONIE

Avízovaná sbírka ošacení se uskuteční na obecním úřadě v týdnu od 8.4.-12.4. Věříme, že
se k akci připojíte a podpoříte tím pomoc sociálně slabším občanům.

JUST
Pro všechny příznivce výrobků této firmy oznamujeme, že setkání s Jitkou Knejpovou se
uskuteční v salónku Hospůdky v Chaloupkách ve středu 17. dubna od 19.00 hod. Určitě
se máme na co těšit. Seznámí nás s novinkami na trhu – arnikový gel na bolesti kloubů a zad,
sprej proti insektům a klíšťatům s novou odpuzující látkou, vhodný pro děti od 2 let, novou
řadou Silueta, akcí na jarní očistu organismu (střev, ledvin, jater) z řady Vivi Aloe a
samozřejmě si budete moci zakoupit Vámi již osvědčené výrobky.

Prodej slepiček – Drůbež Červený Hrádek

oznamuje že opět prodává slepičky – Svijanský Újezdu u obec. úřadu v úterý 30.dubna od
15,05 hod. Slepičky těsně před snáškou – cena 149 – 170 Kč/ks.
Pozvánka
Nejúspěšnější česká travesti skupina Hanky Panky se představí v Městském divadle
v Turnově 15. dubna od 19:00 hod. Vstupenky v předprodeji KC Turnov. Nenechte si ujít!

