V měsíci červnu se dožijí životního jubilea
pan Václav Jisl
paní Jana Šikolová
pan Josef Laurin
pan Božena Jiránková
paní Blanka Jebavá
paní Eva Nová
pan Michal Mareš

75 let
75 let
65 let
65 let
60 let
55 let
18 let

Přejeme hodně štěstí,zdraví a osobní pohody.

Výroční členské schůze zahradkářů
Výroční členská schůze a současně i volba nového výboru základní organizace ČZS ve Svijanském
Újezdě se koná v sobotu 7.června 2014. Začátek schůze je v 16 hodin a místem konání je
myslivecký přírodní areál „V lomu“. Neplatí mylně uvedený termín v květnovém zpravodaji
6.6.2014. O tradiční občerstvení je postaráno.

Pozvánka na setkání vozů Fiat
13. Fiat Action proběhne ve dnech 6.-7.6.2014 v areálu koupaliště ve Svijanském Újezdě. Setkání
autoveteránů značky Fiat 500,600 a 850 a jim příbuzných a licenčních typů, konané pod záštitou
generálního partnera FUCS OIL CORPORATION.
Program:
PÁTEK zahájení srazu, soutěže, DJ Bob – retro disco, táborák, noční stezka odvahy
SOBOTA - soutěže, spanilá jízda, závod do vrchu, utkání ve Fiatballu, vyhlášení výsledků,
rocková kapela REALITA ROCK

Sběr nebezpečného odpadu

Severočeské komunální služby s.r.o. provádí v neděli 15. 6. 2014 od 11:45 – 11:55 hod. před
budovou OÚ, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
− léky všeho druhu
− domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně označené!
− zbytky starých barev, obaly od barev
− televizory, ledničky, zářivky, všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
− upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál
− odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně – zákaz odkládat
odpady před příjezdem mobilní sběry! Nezapomeňte občanský průkaz.

Výlet pro seniory
Obecní úřad Svijanský Újezd ve spolupráci s OÚ Kobyly pořádají tradiční výlet pro seniory ve
čtvrtek 26.6.2014, tentokrát navštívíme město Litoměřice. Cena výletu je 300,- Kč. Přihlášky
přijímáme na OÚ do 16.6.2014.

FLYBALL
Ve dnech 27. - 29.6.2014 se bude konat kynologický sport Flyball. Jedná se o souboj dvou
čtyřčlenných družstev na dvou stejných, paralelních drahách. V každé dráze se nachází čtyři

skokové překážky, za nimi je flyballový box, který po spuštění mechanismu vystřeluje míček.
Princip je celkem jednoduchý. Pes na povel psovoda vyběhne na dráhu, přeskáče překážky, naskočí
na desku boxu, tím odpálí míček, pes ho chytne a aportuje ho přes překážky zpět k psovodovi. Ten
celou dobu zůstává na startovní linii a povzbuzuje psa. V momentě, kdy pes dorazí do cíle, je
vypuštěn další pes, pak postupně třetí a čtvrtý. V okamžiku, kdy první pes z družstva protíná
cílovou čáru, měl by se co nejtěsněji míjet s dalším psem vybíhajícím na dráhu podobně jako při
štafetě. Vyhrává rychlejší družstvo, které má jako první v cíli všechny čtyři psy a samozřejmě i
míčky. Časomíra se zastaví v momentě, kdy poslední startující pes družstva protne cílovou linii.
Hlavní soutěž se koná v sobotu od 8,30 hod. - 17,00 hod. Pořadatelé slibují, že po 18 hodině bude
v areálu klid a srdečně Vás zvou ke zhlédnutí tohoto zajímavého psího sportu.

Volby do zastupitelstva
Vážení spoluobčané, v letošním roce končí čtyřleté funkční období zastupitelstva. V druhé
polovině září nebo v průběhu měsíce října proběhnou volby nového zastupitelstva pro období 2014
– 2018. V průběhu prázdnin bude nutné sestavit kandidátky a koncem srpna je předložit k registraci.
Prosím společenské organizace, aby na tuto skutečnost reagovaly.

Slavnosti svijanského piva

V sobotu 12. července 2014 pořádá Pivovar Svijany ve spolupráci s naší obcí 25. slavnosti
svijanského piva. Věřím, že i letos se aktivně zapojíte do příprav a vlastního průběhu akce. V
polovině června začneme zajišťovat obsazování pořadatelské služby. Bude je jako již tradičně
zajišťovat Jarča Hauftová a Jindra Picek. Přihlásit se můžete i na Obú. Předem Vám děkuji jménem
všech organizátorů za Vaši pomoc při přípravách a vlastní organizaci.

Pozvánka na koncert

Petry Janů, který se koná v sobotu 7.6.2014 od 18.00 hodin na hřišti v Příšovicích.

Letní kino Turnov
zahajuje provoz 17. června.

