Naši jubilanti v měsíci květnu
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Tereza Susová

Přejeme všem našim jubilantům hodně štěstí, zdraví a osobní pohody!

Májové oslavy
Obecní úřad společně se Sborem dobrovolných hasičů ve Svijanském Újezdě pořádají Oslavu
70. výročí ukončení války a dne vítězství. Oslava se koná ve čtvrtek 7. května 2015.
Zahájena bude pietním aktem a položením kytice k pomníku padlých v 19.30 hod. Následovat
bude lampiónový průvod na hřiště, kde bude zapálena vatra. Po celý večer bude koncertovat
dechová hudba Plechařinka z Bílé. Krátce po setmění bude odpálen ohňostroj. Připraveno je
bohaté občerstvení, včetně piva „450“. Srdečně Vás zveme na tento májový večer.

Výlet pro seniory
OÚ Kobyly a OÚ Svijanský Újezd připravuje tradiční výlet pro seniory. Ten byl plánován na
20.5., ale z technických důvodů bude pravděpodobně v jiném termínu. Ohlásím včas
rozhlasem.

Zateplení MŠ a ZŠ
V současné době probíhá výměna oken v ZŠ. Bylo dokončeno zateplení půdního prostoru.
V týdnu od 11.5. se budou vyměňovat všechna okna v ZŠ a zahájí se zateplení podstřešního
prostoru v MŠ. Současně se budou vyměňovat okna a potom bude zahájeno zateplování obou
budov fasádním polystyrenem o síle 160 mm.
Dále bude provedena výměna všech dveřních výplní. V poslední fázi bude proveden konečný
nátěr fasád obou budov. Škola bude laděna do odstínů tmavší a světlejší zeleně. O MŠ zatím
není rozhodnuto. Celá akce bude dokončena do 31.7.2015. Věřím, že se vše zdaří i přes mírný
odpor několika občanů a naše ZŠ a MŠ budou chloubou naší obce.

Třídění odpadů
V minulém zpravodaji jsem Vás asi trochu vyděsil. A tak ještě jednou.
SKS Jablonec požaduje, aby ze směsného odpadu, který je likvidován přes popelnice byly
vytříděny prozatím PET lahve, sklo a ostatní plasty (obaly jako je jar, šampony, další
kosmetické přípravky apod.). Vše ostatní dávejte do popelnice. Posekaná tráva a zbytky ovoce
a zeleniny patří do kompostu.
Pytle na ostatní plasty jsou k vyzvednutí na OÚ zdarma.

Černá skládka
V minulém měsíci se objevila za zadním plotem na hřbitově nepěkná skládka. Někdo zde
odložil pravděpodobně rozbouranou králíkárnu a nějaké roští. Znovu opakuji, budete-li mít
podobný odpad, zastavte se na OÚ a nějak se domluvíme.

Nebezpečný odpad
Sběr bude proveden v neděli 14.6.2015 v čase 11.45 – 11.55 hod.

Sběr starého železa
provedeme do konce května - termín oznámíme rozhlasem

Kamenictví Charlie´s Hodkovice nad Mohelkou
nabízí své služby: výrobu pomníků z přírodního kamene, typové pomníky se slevou,
rekonstrukce pomníků a opravy nápisů. V případě zájmů naleznete více na adrese:
www.kamenictvicharlies.cz, tel. 603 227 446

Městský úřad Turnov Vás srdečně zve na staročeské řemesl. trhy Turnov 2015
Z kulturního programu je zajímavé např:
Sobota 30. května, park
10.00 – 11.30 Hudba u města Vídně a Spolek jabloneckých dam a pánů
14.00 – 15.15 Kašpárek v rohlíku – Bejbypank
16.00 – 17.30 Hana a Petr Ulrychovi a JAVORY BEAT
Sobota 30. května, atrium
11.00 – 12.00 PRANIC
12.30 – 13.30 Zrcadla – folkrock
Neděle 31. května, park
13.30 – 14.30 Jiří Schmitzer
16.30 – 18.00 CIGÁNSKI DIABLI

14.00 – 15.00 Ivo Jahelka
17.30 – 18.30 Josef Klíma a Na vlastní oči BAND
atrium:
11.30 – 12.30 Honza Onder a taneční hrátky

