Naši jubilani v měsíci květnu
pan Miroslav
paní Marie
pan Jaroslav
paní Jaroslava
paní Eva
paní Pavlína
pan Michal

Burda
Adamová
Brož
Žáková
Eichlerová
Zbořilová
Podzemský

70 let
65 let
60 let
50 let
45 let
40 let
35 let

Přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody
(Pozn.k rubrice jubilanti – pochopitelně kdo si nebude přát být uveřejněn plně respektujeme,
ale dejte prosím včas vědět na tlf. 482 720 070 Bursová nebo na svijanskyujezd@volny.cz)

Máj je máj
Měsíc květen – máj je nejkrásnějším měsícem roku. Příroda se probudila ze zimního spánku.
Přičiňme se i my, aby máj byl opravdu tím nejkrásnějším měsícem. Chci Vás tedy poprosit o
cit a ohleduplnost vůči spoluobčanům, sousedům a návštěvníkům obce. Co mám na mysli?
Pokud pálíte roští a jiný odpad – obaly a kartonáže, berte ohled na sousedy, využívejte vhodné
počasí – bezvětří, sychravo. Nepalte věci, které patří do kontejneru nebo nebezpečného
odpadu. Platí zákaz plošného vypalování.
Na některých místech v intravilánu obce se objevují černé skládky. Uklidím si na dvorku a
odložím to na obecní – viz část Chaloupky. Příkopy kolem místních komunikací jsou jedna
velká popelnice. Dále Vás chci poprosit: Udělejme si z neděle poklidný den a při práci
nepoužívejme hlučné pomocníky – sekačky, motorové pily, cirkulárky a podobné
prostředky. V loňském roce to docela fungovalo. Přeji Vám klidný měsíc květen. Užijme si ho
ve vší pohodě a klidu.

Májové oslavy
Obecní úřad společně se Sborem dobrovolných hasičů ve Svijanském Újezdě pořádají Oslavu
68. výročí ukončení války a dne vítězství. Začátek v úterý 7. května 2013 v 19,30 hod.
pietním aktem a položením kytice k pomníku padlých. Následuje lampiónový průvod na
hřiště, kde bude zapálena vatra. Po celý večer bude koncertovat dechová hudba Plechařinka
z Bílé. Krátce po setmění bude odpálen ohňostroj. Připraveno je bohaté občerstvení. Srdečně
Vás zveme na tento májový večer.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Srdečně Vás zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 22. května od
19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

Výlet pro seniory
Obecní úřad Svijanský Újezd připravuje ve spolupráci s Obecním úřadem Kobyly společný
výlet pro seniory. Tentokrát navštívíme Jablonecko a Tanvaldsko. Zájezd je plánován na
poslední týden května. Přesný termín ohlásíme místním rozhlasem. Přihlášky přijímáme na
obecním úřadě – cena cca 250,- Kč.

Výroční členská schůze ČZS
Výbor místní organizace ČZS Svijanský Újezd zve své členy na výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu 1. června 2013 od 16,00 hod. na lomě. Připraveno je občerstvení a
reprodukovaná hudba.

Sběr starého železa
Kontejner na staré železo bude přistaven ve dnech 17. a 19. května 2013.

Sběr nebezpečného odpadu
provede SKS jablonec n. Nisou v sobotu 22. června.

2. ročník akce „Pojďte si hrát“
Mikroregion Jizera pořádá v pondělí 13. května od 9.00 hod. ve sportovním areálu v Pěnčíně
pro děti mateřských škol v regionu společnou akci „Pojďte si hrát“. Tato akce se koná pouze
za příznivého počasí.

Návrat ke zdraví
Zveme Vás na přednášku o tradiční čínské medicíně „Návrat ke zdraví“. Tato ověřená
přírodní medicína již pomáhá i tisícům lidí v Čechách. V čem spočívá tajemství Vašeho
zdraví ? Jak odstranit příčiny zdravotních potíží ? Trápí Vás některé civilizační choroby ...?
(vysoký tlak, cholesterol, cukrovka,osteoporóza, mrtvice, infarkt či jiné srdeční potíže,
urologické či gynekologické potíže, opakované záněty dýchacích cest, poruchy pohybového
aparátu, onemocnění zažívacího traktu nebo hormonálního systému, onkologické nálezy a
další …) Přijďte si pro odpověď! Vstup zdarma! Účastníkům přednášky může být zdarma
zapůjčena kniha MUDr. Bikbajevy o čínské medicíně. „Koho neuzdraví léky, toho uzdraví
příroda „ ….Hippokrates. Kontaktní údaje – pro sjednávání individuálních schůzek
607157788, miroslav.riha@seznam.cz
Přednáška se uskuteční ve Svijanském Újezdě v měsíci květnu – den a místo konání
bude včas zveřejněno.

