Naši jubilanti v měsíci říjnu
75 let – pan Jaromír Jiránek
40 let – paní Martina Wambachová
20 let – pan Radim Žebrák
18 let - pan Oto Nosek
18 let – sl. Jitka Eichlerová
18 let – pan Ondřej Novotný
Gratulujeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

Vážení spoluobčané,
ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. V pátek 25.10. od 14.00 hod. – 22. hod. a v sobotu 26. října v době od
8.00 – 14.00 hodin. Volební místnost je umístěna v budově obecního úřadu v přízemí.
Nejpozději do čtvrtka 24. října před konáním voleb obdržíte sadu volebních lístků (budou
k dispozici i ve volební místnosti). Při vlastním volebním aktu musíte předložit volební
komisi platný občanský průkaz a nebo cestovní pas. Jinak Vám nebude volba umožněna.
Přílohou volebních lístků bude i Informace o způsobu hlasování.

Podzimní úklid
V současné době provádíme všichni podzimní úklid našich zahrádek a zahrad. Vzniká tím
mnoho rostlinného odpadu. Někdo si tento odpad likviduje formou kompostování, někdo ho
spálí. Ten kdo tuto možnost nemá, musí tento odpad odvézt na skládku. Pokud potřebujete
takto vzniklý odpad zlikvidovat zeptejte se na OÚ „KAM S NÍM“. Určíme místo nebo je
možné odvézt za rozumnou úplatu. Neodkládejte však tento odpad na veřejná
prostranství!

Zájezd do divadlo do Mladé Boleslavi
OÚ Svij. Újezd ve spolupráci s OÚ Kobyly pořádá ve středu 30. října 2013 zájezd do
divadla do Mladé Boleslavi na představení Zločin v Posázavském Pacifiku. Režie: Ondřej
Havelka, v hlavních rolích: Petra Nakládalová, Vojtěch Havelka j. h., Petr Halíček, Jaroslava
Kretschmerová j. h. alt. Anna Polívková j. h., Bohumil Klepl j. h., , Martin Zbrožek j. h. a
další. Tvůrčí tým Mužů v offsidu se tentokrát zabývá dalším módním fenoménem třicátých let
– světem trampingu. Inscenace vznikla ve spolupráci s pražským Divadlem Kalich. Odjezd
autobusu v 18:00 hodin ze Svij. Újezdu , přihlášky se zálohou 400 Kč (vstupenka
+doprava) přijímáme na OÚ do 23.10.2013.

Podzimní drakiáda
V obvyklém termínu uspořádají zahrádkáři pro děti a jejich rodiče společné pouštění draků.
Termín drakiády bude v sobotu 5. října 2013 mezi 14. a 16. hodinou. Uskuteční se opět na
louce u odbočky silnice na Močítka. Na drakiádě budou vítány samodělné originální
výrobky. O drobné občerstvení bude postaráno.

Podzimní společný výlet zahrádkářů
Při podzimním výletu budou věnovat zahrádkáři a jejich přátelé svou pozornost přírodním a
kulturním památkám blízkého okolí obce. V pondělí 28. října v 8,30 hod. se vydají pěšky
z Močítek a pochodem podzimními barvami přírody dojdou do Mnichova Hradiště. Zájemci
budou moci navštívit krásný místní zámek. Výlet bude zakončen společnou večeří v Klášteře.
Příspěvek na úhradu nákladů bude obvyklý.

MUDr. Trněný
zahájil dne 1.10. 2013 očkování proti chřipce.

Mladí hasiči
Ve zpravodaji 6/13 jsme podali informaci o snaze obnovit cvičení mladých hasičů.
V současné době studujeme propozice soutěží. Musíme zjistit systém organizování soutěží –
kam se bude jezdit. Dále budeme muset zakoupit náčiní pro cvičení dětí – hadice, proudnice a
další materiál. Zájemce o cvičení máme, k tomu bude potřeba sehnat několik obětavých
rodičů, kteří budou ochotni občas zajistit doprovod na soutěžích. Není to tak úplně
jednoduché, ale chceme jít do toho. A tak je to na Vás – máte zájem cvičit za mladé hasiče –
hlaste se na OÚ nebo u členů sboru SDH.

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Cílem tohoto upozornění je zabezpečit provoz rozvodového zařízení a zajistit spolehlivou
dodávku el. energie. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu. Bližší
informace jsou uvedeny v Upozornění, které je vyvěšeno na úřední desce.

SVONA s.r.o. – drůbežárna Mírovka Havlíčkův Brod
nabízí chovné kuřice, stáří 17 týdnů, cena 95 Kč/1 kus, prodej středa 9. října v 11 hod. u
Obecního úřadu ve Svijanském Újezdě.

V měsíci listopadu připravujeme
- neděle 10. listopadu sběr nebezpečného odpadu

