V měsíci červnu se dožijí životního jubilea
paní Jaroslava Hauftová 65 let
pan Jan Král
50 let
paní Iva Danihelková
45 let
paní Lenka Novotná
40 let
pan Josef Štěpánek
40 let

pan Lukáš Bursa
pan Břetislav Novák
paní Alena Felgrová
paní Aneta Skramuská
pan Daniel Dvořák

35 let
35 let
35 let
25 let
20 let

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

Výroční členské schůze zahrádkářů
Výbor Českého zahrádkářského svazu Svijanský Újezd zve srdečně všechny členy ČZS na Výroční
členskou schůzi, která se koná v sobotu 6. června 2015. Začátek schůze je v 16 hodin na lomě v
Chaloupkách. O tradiční občerstvení je postaráno.

Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provádí v neděli 14. 6. 2015 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
− kompletní televizory, počítače, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení,
zářivky
− všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
− upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
− olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
- odpad stavebního charakteru
- eternit, azbest, asfalt
- stavební omítky, lepidla, směsi atd.
Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně – zákaz odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny! Nezapomeňte občanský průkaz.

Sběr starého železa
Jako každým rokem přistavíme do prostoru návsi kontejner na železo. Kontejner bude přistaven od
pátku 12. 6. do 14. 6. 2015
Do kontejneru nepatří ledničky, televize, počítače!

Akce zateplení MŠ a ZŠ
K dnešnímu dni jsou na obou objektech vyměněna okna a dveře. Provádí se finální začistění oken a
dveří ve škole a školce.
Bylo postaveno lešení a v brzké době bude zahájeno zateplování 16cm vrstvou polystyrénu.
V poslední fázi budou oba objekty nataženy barevnou fasádou – škola v barvě zelené, školka
prozatím ?

Kompostéry
Prozatím projevilo zájem cca 20 rodin. Proto Vás žádám, pokud máte zájem, tak přineste anketní
lístek do pátku 5. června.

Flyball
Ve dnech 6. - 7. 6.2015 se bude konat na hřišti 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.

Kulturní akce
Příšovice – 6 .6. 2015 Debbi od 16hod a Veteran Club The Beatles od 18hod
Všelibice – 6. 6. 2015 Mezinárodní sraz motocyklu 50 ccm
Střížovice – 6. 6. 2015 Znouzecnost
Sezemice – 13. 6. 2015 Oslavy 900 let od první písemné zmínky o obci a 130 let trvání SDH

