Naši jubilanti v měsíci září
70 let – paní Ludmila Hozdecká
70 let – paní Ludmila Mařasová
50 let – paní Lenka Malá
45 let – pan Stanislav Novotný
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vážení spoluobčané,
krásné léto se s námi pomalu začíná loučit. Věřím, že Vám připravilo mnoho krásných chvil
strávených na dovolených doma i v zahraničí. Prázdniny zůstanou našim dětem již jen ve
vzpomínkách. Věřím, že jste si letní měsíce krásně užili v pohodě a ve zdraví.
Ještě jednou chci poděkovat za Vaši pomoc při přípravě a organizování největší akce naší
obce a regionu – Slavností svijanského piva. Počasí nás opět nezklamalo, i když nás celý
týden velmi napínalo. A tak již 25. slavnosti dopadly skvěle a můžeme říci, že byly v celé své
historii nejúspěšnější. Celková návštěva se blížila k číslu 16 tis. Bezesporu k tomu přispěl
bohatý program s Martou Kubišovou, Petrou Janů, skupinou Turbo, ale především skupinou
Olympic. Velký dík patří taneční skupině REBELKY z MŠ Svij. Újezd pod vedením paní
učitelky J. Černé. V letošním roce jsme nezaznamenali žádné velké problémy po stránce
zdravotní, technické, dopravní. Největší zásluhu máte Vy, kteří jste vše připravili a
organizovali. A ten úklid, to je vždy něco neuvěřitelného. Ještě jednou Vám všem děkuji,
děkuji i vedení a.s. Rubín za pomoc svojí technikou. Děkuji a těším se moc při pořádání
dalších kulturních akcí.
Kratochvíl

Aktuality z obce
Začátkem roku byla vypsána 60. výzva Státního fondu životního prostředí na zlepšení
tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí. Do této výzvy jsme podali žádost o
dotaci na zateplení ZŠ A MŠ. Žádost byla zpracována s projekční kanceláří Project A plus
z Turnova. 27. června zasedal řídící výbor a ten k naší radosti schválil dotaci na celou akci.
Celkové náklady jsou 6.090 tis. Kč, z toho uznatelné náklady, tedy dotace 4.747 tis. Kč.
V současné době probíhá projektová příprava celé akce, vyřídí se stavební povolení,
výběrové řízení a začátkem roku 2015 se dáme do práce.
V měsíci září provedeme opravu místních komunikací metodou TURBO – emulzní zástřik
děr.

Školní rok 2014/2015
Základní škola zahájila nový školní rok se 13 žáky, z toho se 3 prvňáčky a to :
Aničkou Mohylovou, Haničkou Škrétovou a Tomáškem Kochmanem. Přejeme všem
dětem a paním učitelkám hodně pohody, a hlavně prvňákům , aby se jim ve škole
dařilo a líbilo.

Výlet pro děti, mámy, táty, babičky a dědečky
Sbor dobrovolných hasičů Svijanský Újezd pořádá zájezd do rodinného parku
MIRÁKULUM v Milovicích. Park se nachází na ploše 10 ha. Najdete zde mnoho
zábavných prvků pro děti i dospělé – prolézačky, hrady, lanové centrum, skluzavky,
tobogány, obří gumové trampolíny (25 m x 15 m), podzemní chodby – doporučujeme
si vzít sebou baterku nebo čelovku , dále podzemní i nadzemní bludiště, obří
houpačky (výška 12 m s kmitem 20 m). Projdete se naučnou stezkou v lese,

navštívíte zoo park. Vrcholem potom bude jízda v terénu bojovým vozidlem pěchoty
– cena 100,- Kč.
Součástí parku je mnoho občerstvení všeho druhu, hlad a žízeň mít určitě nebudete.
Zájezd je plánován na sobotu 13. září 2014. Odjezd cca v 9 hodin, návrat okolo 17
hod.“ Úježďáci“ mají dopravu a vstupné zdarma, cizí dospělí za 100,- Kč, děti
zdarma. Přihlásit se je nutné na OÚ do úterý 9.9.2014. V případě dlouhodobého
nepříznivého počasí se výlet neuskuteční.

Cvičení power jógy od září
Katka Tětivová Vás zve opět po delší pauze na pravidelné hodiny power jógy, v níž
najdete, co hledáte. Power jóga posílí Vaše tělo i mysl, protáhne zkrácené svaly,
zbaví Vás bolesti zad a to doslova , dopřeje Vám zasloužený relax a ještě při tom
zkrásníte! Není to úžasné? Začínáme 4.9.2014, a dále každý čtvrtek od 19 hod. –
20 hod. v tělocvičně ZŠ ve Svijanském Újezdě. Cena 60 Kč/hod., permanentka 55
Kč. Kontakt: tel. 728 270 615.

Nezapomněli jste ještě zaplatit popelnice, popl. za psa?
Prosíme o úhradu nejpozději do konce měsíce října, a to buď na účet č.
108757902/0300 a nebo v hotovosti přímo na obecním úřadě. V případě, že neznáte
částku, která Vám zbývá uhradit, zavolejte si na OÚ, připomínáme číslo tlf.
482 720 070. Upozorňujeme hlavně ty, kteří ještě nezaplatili ani za 1. pololetí 2014 !!!

Likvidace autovraků
SKS Jablonec n.N. nabízí ve spolupráci s firmou „J.Reiniš – Ekologická likvidace
motorových vozidel“ bezplatnou likvidaci autovraků. Partnerská firma si pro autovrak
zdarma a zcela bez poplatků přijede. Dle druhu vozidla a dojezdové vzdálenosti se
zaplatí od 0,- Kč – 1500,- Kč. V případě dodávkových a nákl.vozidel, zeměděl. a
stavební techniky cena dohodou. Více informací www.autonasrot.cz, tel. 776823833.
Prodej slepiček
13.září a 11. října 2014 u obecního úřadu od 15.05 hodin /Drůběž Červený Hrádek/
Říjen – připravuje:
- ČZS Svij. Újezd - turistický výlet 28.10.2014, DRAKIÁDA
- Sokol Kobyly - výlet do Krkonoš

