Naši jubilanti v měsíci březnu
pan Jiří Prokorát
75 let
paní Jindřiška Hajduková
65 let
paní Renata Špringerová
50 let
paní Marcela Odcházelová
30 let
paní Veronika Klojdová
30 let
pan Roman Trnka
25 let
Přejeme Vám do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti !

Ples společenských organizací a Obú
byl pořádán v sobotu 22. února na sále Hospůdky v Chaloupkách. Byl jsem velmi potěšen
účastí. K tanci a poslechu hrálo duo Fanta a Franta – Nastarýkolena, které také nezklamalo.
Děkuji všem, kteří přispěli do bohaté tomboly a především těm, kteří podpořili ples svojí
účastí.
V neděli pořádali naši hasiči karneval pro děti. Při účasti téměř 50 dětí a výborným hudebním
doprovodem DJ Jirky Jonáše se karneval taktéž vydařil. Děkuji skupině Rebelky a paní
učitelce Janě Černé a Ivě Koťátkové za režii celého karnevalu. Těším se na další podobné
akce pro naše děti.

Popelnice , popl. za psa za rok 2014
připomínáme termín do 31.3.2013 popl. za psa + alespoň ½ popelnice zaplatit do tohoto
termínu. Děkujeme. K dnešnímu dni nezaplatilo ještě 41 domácností z celkového počtu 103
stanovišť popelnic. Poplatek za psa ještě nezaplatilo 26 majitelů psů. Pro bezhotovostní
platbu – číslo účtu 108757902/0300, v.s. číslo domu. Všechny zpravodaje jsou stále
k dispozici na stránkách Obec Svijanský Újezd, v záložce zpravodaj a v letošním roce jsou
aktuální sazby za popelnice v lednovém zpravodaji.
(Dovolená Bursová pondělí – úterý 10.3.-11.3.2014)

Rekonstrukce v naší ZŠ
V těchto dnech začínáme s rekonstrukcí toalet v naší škole. Prozatím je tu pěkný čurbes, ale
věřím, že do konce prázdnin, které jsou od 10.3. do 16.3. vše zvládneme a děti budou
příjemně překvapeny. Přeji Vám všem krásné jarní prázdniny.

Finanční úřad, územní pracoviště Turnov
oznamuje, že na základě dohody budou jeho pracovnice provádět na Obecním úřadě
Svijanský Újezd v pondělí dne 24. 3. 2014 v době od 15,00 do 17,00 hod. výběr daňových
přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, konzultační činnost nezbytnou pro
vyplnění daňových přiznání, kontrolu příloh daňových přiznání a rozdávat tiskopisy.¨

Humanitární sbírka šatstva
Obecní úřad organizuje pro Diakonii Broumov sbírku použitého ošacení ve dnech 17. – 20.
března. Sbírá se letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky a záclony, látky (min. 1 m2, NE odřezky a zbytky látek), domácí potřeby –
nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a
deky, obuv a hračky – nepoškozená a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře, menší

funkční elektrospotřebiče (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky,
váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače).
Věci, které se nesbírají: ledničky, televizory, pračky, zářivky, monitory a další velké
spotřebiče, koberce
a matrace - z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky – ty by se transportem znehodnotily, znečištěný a vlhký textil.

Výpadky bezdrátového internetu
z důvodu modernizace sítí dne 6.3.můžete zaznamenat výpadek v příjmu internetu.

Zdravotní středisko Příšovice
Obvodní lékař MUDr. Jiří Trněný oznamuje čerpání dovolené v termínu od 12. do
14.března. V případě náhlého onemocnění Vás ošetří MUDr. Koucký – tel. 606 622 477 .

Divadlo na Nechálově
V sobotu 5. dubna od 19 hodin sehrají členové ochotnického divadelního souboru Vojan
z Českého Dubu v Sokolovně na Nechálově divadelní představení CYRANO V BUFFALU.
Vstupné Kč 50,-. Srdečně zveme všechny spoluobčany a příznivce divadla – přijďte se
podívat!

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek nabízí téměř dospělé slepičky z jejich chovu. Prodej se uskuteční
v úterý 18.března 2014 u obecního úřadu v 15,05 hod. Cena 149 – 185 Kč/ks dle stáří.

