Naši jubilanti
Omluva panu Pavlu Pelantovi, který oslavil minulý měsíc 40 let!!
Bursová

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

Vlastimil Sluka
Zdeňka Myslivcová
Alice Čapková
Blahoslav Kratochvíl
Ivana Brodská
Jana Dvořáková
Jana Richtrová
Jiří Hajduk

80 let
70 let
65 let
60 let
50 let
50 let
45 let
35 let

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

Zveme Vás na společenský ples
Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz a Obecní úřad ve Svijanském Újezdě
pořádají v sobotu 22. února 2014 tradiční společenský ples na sále Hospůdky
v Chaloupkách. Začátek je přesně 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 21. února od 17,00 – 19,00 hod. na sále. Pokud Vám tento termín nebo čas
nevyhovuje, můžete příspěvek předat do pátku do 15 hod. na obecní úřad. Věříme, že do
tomboly přispějí nejen členové a příznivci pořádajících organizací, ale i podnikatelé a
živnostníci z naší obce. Za příspěvky do tomboly všem děkujeme.

Dětský karneval
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli 23.2.2014 od 14,00 hodin na sále Hospůdky
v Chaloupkách dětský karneval plný her a soutěží a příjemné disco hudby Těšíme se na
maskované a i ostatní děti. Vstupné dobrovolné, pro děti je připraven balíček a občerstvení.

Mateřská škola a základní škola
Mateřská škola zahájila dne 3.2.2014 provoz druhého oddělení, a tak má celkovou kapacitu
40 dětí. Byly provedeny nejnutnější úpravy pro rozšířený provoz – hlavně z pohledu hygieny.
Zrekonstruovali jsme toalety – nová sanita, nové obklady, nová dlažba. Dále byla vyměněna
sanita v první části školky. S nárůstem počtu dětí bylo nutné dovybavit školní kuchyň –
sporák, lednice, nádobí a další drobnosti. Na poslední chvíli se provádí rozšíření prostoru
šatny, ale dokonce týdne bude vše hotovo.
Bylo také nutné dokoupit nové postýlky, deky a polštáře a povlečení do kapacity 40 dětí.
Ještě čekáme na dodání nových stolků a židliček do jídelny a herny, dokončíme vymalování
rekonstruovaných prostor a bude hotovo. Celá tato akce stojí cca 200 tis. Kč. Polovina
nákladů bude hrazena z dotace poskytnuté z KÚ LK.
V druhé části rekonstrukce (koncem února a během jarních prázdnin v březnu) provedeme
výměnu a opravu sociálního zařízení ve škole. Bude to náročné, ale věřím, že vše zvládneme
a vytvoříme tak lepší podmínky provozu v ZŠ.
Proto nás mrzí, že do první třídy od září přijdou jen 3 prvňáčci místo 5 očekávaných, a že do
naší školy přicházejí 2 prvňáčci z okolních obcí a místní naši školu ignorují.
Od září tak bude naši školu navštěvovat v 1. – 3. třídě celkem 13 dětí.

Popelnice a poplatek za psa na rok 2014
můžete kdykoliv platit na obecním úřadě a nebo přímo na účet č. 108757902/0300, v.s. č.
domu. Pro Vás, kteří mají přístup na internet – Obec Svijanský Újezd, sekce zpravodaje, kde
je aktuální ceník ve zpravodaji Leden 2014. Jinak Vám rádi sdělíme na obecním úřadě – tel.
482 720 070.

Výběr daňových přiznání
na obecním úřadě ve Svijanském Újezdě v pondělí 24.3.2014 od 15-17 hodin. Jedná se o
výběr přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přiznání k dani z příjmu právnických
osob. Zároveň správci daně přivezou tiskopisy výše uvedených daňových přiznání, pomohou
občanům s jejich vyplněním a zodpoví případné dotazy.

Objednávka bramborové sadby
Odrůdy: rané: Impala, Adora, polorané: Rosara – červené, Karina, Marabel, Dali, pozdní:
Dita. Objednávky na sadbu přijímá do 15.února pan Odcházel mobil č. 732 212 455 – nejlépe
večer nebo paní Odcházelová osobně v obchodě v Pěnčíně. Cenu nelze zatím stanovit.
V případě nedodání některé z odrůd bude zákazníkovi nabídnuta rovnocenná odrůda. Baleno
do 25 kg pytlů.
Výdej bude v sobotu 8. a 15. března od 9:00 - 11:00 hod. na rampě ve Svijanském Újezdě.
Upozornění: bude se vybírat záloha 500,- Kč/100 kg.

Zámek Sychrov
Vás zve již na čtvrtý tradiční Zámecký masopust, který se koná v sobotu 8.2.2014 od 10.00
do 16.00 hodin v zámeckém parku. Otevřena bude i zámecká oranžérie. Tradiční česká
řemesla doplní klasická zabíjačka, stánek s královskou čokoládou, masopustní průvod . Po
celý den budou vystupovat folklórní soubory Horačky z Hodkovic a Krkonošský Horal
s pásmem masopustních písní a tanců. Pro děti bude připraveno loutkové divadlo. Vstupné:
50,- Kč dospělí , děti 30,- Kč.

