Naši jubilanti v měsíci listopadu:
45 let
40 let
25 let
18 let

paní Lucie Wagnerová
paní Jana Dvořáková, Svij. Újezd 111
paní Barbora Drahoňovská
pan Štěpán Procházka

Přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let

Volby do obecního zastupitelstva
se konaly v celé republice ve dnech 10. a 11. října 2014. A jak to dopadlo ve
Svijanském Újezdě? Do voleb bylo postaveno 5 kandidátek – 2x SDH, 2x ČZS a 1x
za SPO, kandidovalo celkem 19 kandidátů. A výsledky? Do zastupitelstva obce pro
období 2014 – 2018 byli zvoleni: Blahoslav Kratochvíl, Petra Bursová, Jindřich
Picek, Josef Laurin ml., Václav Prskavec, Jaroslav Bursa, Matěj Picek
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 5. listopadu 2014 od
18:30 hodin v hasičské zbrojnici.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že v pátek dne 7.11.2014 bude přerušena dodávka
el. proudu v celé části obce od 7,30 do 15,30 hod. včetně Močítek.

Sběr nebezpečného odpadu
SKS Jablonec. n. N. uskuteční sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v
neděli 9. listopadu 2014 od 11,45 hod. do 11,55 hod. Přijímány budou následující
druhy odpadu: léky,
chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, chemické
přípravky na hubení plevelů a škůdců – vše řádně označené!), zbytky a obaly od
barev, televizory, ledničky, zářivky, všechny druhy akumulátorů, baterie a články,
motorové oleje (v nádobách do 30 l), olejové filtry a další zaolejovaný materiál. Je
zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny! Pro občany, kteří
platí poplatek za popelnici, je sběr bezplatný. Všichni občané musí před předáním
odpadu předložit OP. Další informace na tel.: 483 312 403.

Kontejner na použitý textil
byl umístěn u prodejny AZS. Do kontejneru lze vhazovat nejen textil pro charitativní
využití, ale i již dále nepoužitelný textil včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek i
batohů. Dále i boty a veškeré dětské hračky včetně plastových.

Nezaplacené popelnice na rok 2014
V nejbližších dnech najdete složenky ve svých schránkách – pochopitelně se jedná o
ty, kteří ještě nemají zaplacené na rok 2014.

Pozvání na setkání s firmou JUST
V úterý 4.11. 2014 od 18 hod. v Hospůdce v Chaloupkách Vás čeká příjemné
prostředí, vůně bylinek a odborná poradkyně Petra Škodová, která krátce představí
nové produkty firmy, pomocníky na zimu, ochutnávku nápojů a koření a jako již
tradičně připravila malou tombolu.

Oznámení MUDr. Trněného
ve dnech 6. a 7.11. neordinuje – přítomna pouze sestra.

Kominík
OÚ zajišťuje kominické služby pana Zemana z Koberov, termín 20.a 21.11.2014.
Případný zájem nahlaste na obecní úřad do 14.11.2014.

Na tradiční posvícení jste srdečně zváni do:
Hospůdky v Chaloupkách
Od soboty 8. 11. do pondělí 10. listopadu. Na jídelním lístku najdete tradiční
posvícenské pochoutky. V sobotu a v pondělí posezení s živou hudbou.
Stánku na hřišti u koupaliště
V pátek 7. 11. od 17.00 hod. a v sobotu 8.11. a v neděli 9.11. od 12.00 hod. Těšíme
se na Vaši návštěvu.

Slavnostní rozsvícení stromku
se již stalo v naší obci krásnou předvánoční tradicí a koná se v sobotu 29.
listopadu od 17,30 hod. na návsi. Děti z MŠ a ZŠ nás opět potěší svým
vystoupením a navodí vánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno za příznivé ceny.

Kulturní dům Pěnčín
Vánoční koncert Václava Hybše se koná v sobotu 22.11.2014 od 19 hodin, vystoupí
Věra Martinová a další. Vstupné předprodej 150,- Kč, na místě 200,- Kč.

V prosinci připravujeme:
6.12. – výroční schůze hasičů od 18.00 hodin

