Naši jubilanti v měsíci říjnu
65 let – paní Milada Melichová
65 let – pan Jan Ardelt
50 let – paní Ivana Kašťáková
40 let – paní Jindřiška Pelantová
30 let - pan Jan Šelemberk
18 let – pan Josef Laurin
Gratulujeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstva obce pro období
listopad 2014 až listopad 2018.V nejbližších dnech dostanou všichni voliči starší 18ti
let hlasovací lístky. Obecní zastupitelstvo bude mít v dalším období 7 členů. Na
kandidátní listině je pro tyto volby 19 kandidátů seskupených v 5 stranách. Nebudu
Vás ovlivňovat, ale prosím Vás, volte ty, o kterých víte že jsou schopni, ale
především OCHOTNI pracovat v zastupitelstvu pro další rozkvět naší obce. Přeji
Vám dobrou volbu.
Kratochvíl

Zprávička ze školy
1. září nám začal nový školní rok. Věříme, že si školní rok užijeme a budeme dobří
kamarádi. Jistě k tomu napomůže i útulnější prostředí, které se podařilo vybudovat.
Velkou radost máme z krásně barevných sociálních zařízení a nové chodby, kde
proběhla výměna podlahové krytiny. Dále bychom chtěli poděkovat společnosti MAS
Achát, která nám pomohla z projektu Žadatelé bez občanky pořídit nové digitální
pianino, dětské kytary a akordeony. Už se těšíme, až se budeme moci pochlubit, co
všechno jsme se naučili.
Spolupráce MŠ a ZŠ se dobře rozvíjí. Všechny paní učitelky se snaží dětem
nabídnout podnětné prostředí a vymýšlí zajímavé akce ke zpestření školní
docházky.
Tímto bychom chtěli poděkovat zejména panu a starostovi a celému zastupitelstvu
obce Svijanský Újezd za vstřícnou spolupráci při rekonstrukci a modernizaci školy i
školky. Děkujeme za podporu existence školy a budeme se snažit ji dále kvalitně
rozvíjet a vychovávat naše žáky celý první stupeň doma - ve Svijanském Újezd.
Iva Koťátková

Zájezd do Mirákula
se uskutečnil v sobotu 27.9. k všeobecné spokojenosti všech 65 účastníků.
Poděkování patří našim hasičům za sponzorování tohoto výletu. Děti si užily všech
atrakcí, dospělí dobrého občerstvení a při krásném počasí to byl krásný den.

Popelnice, event. poplatek za psa
Opět připomínáme i v tomto zpravodaji, dotyční, kteří ještě nezaplatili tyto poplatky
obdrží 1. upomínku.

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!

Turistický výlet zahrádkářů a drakiáda
Je plánován na 28. října – směr Hrubý Rohozec. Další akcí, kterou zahrádkáři
plánují je drakiáda. Termín bude upřesněn místním rozhlasem a plakátován.

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.

Divadelní společnost Vojan o.s.,Český Dub
sehraje v kulturním domě v Pěnčíně v neděli 5. října 2014 od 18 hodin povídku od
Boccaccia LÁSKY PODLE DEKAMERONU. Napsal Zdeněk Zelenka. Vstupné 60
Kč.

15. ročník Svátku jablka
Výstava v KD Pěnčín od soboty 25.10. – 28.10. od 9-18hod.
Nabídka práce
Pro Vás a nebo vaše známé – operátor/ka ve výrobě, svářeč CO2, pracoviště –
Liberec, Hodkovice n. M., práce vhodná pro muže i ženy. Požadavky: věk min. 18 let,
zkušenosti s prací v automatice, chuť k práci. Další informace získáte na telefonu
727 913 123, 602 729 154, email:praha@workservice.cz. Pošlete SMS „Práce
Liberec“ a zavolají Vám nazpět.
V měsíci listopadu připravujeme
- neděle 9. listopadu sběr nebezpečného odpadu
- posvícení ve Svij. Újezdě ve dnech 8-10. listopadu
- produkty JUST – plánujeme 4.a nebo 11. listopadu

