Naši jubilanti
V měsíci únoru se dožívají kulatého jubilea:
paní Fialová Jiřina
70 let
pan Pacovský Pavel
pan Adam Michal
50 let
pan Hajduk Martin
paní Hajduková Diana 40 let
paní Mohelská Marcela
paní Novotná Žaneta
35 let
Fidler Michal

55 let
40 let
40 let
10 let

Všem našim jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Zveme Vás na společenský ples
Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz a Obecní úřad ve Svijanském Újezdu
pořádají v sobotu 20. února 2016 tradiční společenský ples na sále Hospůdky
v Chaloupkách. Začátek je ve 20 hod. Po celý večer bude hrát skupina Fanta a Franta –
NASTARÝKOLENA. Vstupné 100,- Kč – ke vstupence 4 losy tomboly zdarma.
Od 20.15 hod vystoupí děti z MŠ s programem „Rebelky v džungli“.
Pořádající organizace žádají své členy a příznivce o příspěvek do tomboly, která bude
vybírána v pátek 19. února na sále od 17 hod. Pokud Vám tento čas nevyhovuje, můžete
příspěvek do tomboly odevzdat na obecním úřadě. Věřím, že do tomboly přispějí nejen
členové a příznivci pořádajících organizací, ale i podnikatelé a živnostníci z naší obce. Za
příspěvky do tomboly Vám předem děkují pořadatelé společenského plesu.

Dětský karneval
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli 21. února od 14 hodin na sále dětský karneval.
Těšíme se na maskované, ale i ostatní děti. Vstupné dobrovolné.

Country večer
Hospůdka v Chaloupkách Vás srdečně zve na večer v rytmu country, který pořádá v pátek
12. února 2016 od 19 hod. Pěkný večer se skupinou „Z okolí“ mohu doporučit – určitě Vás
nezklame.

Zprávy z OÚ
V současné době se intenzivně pracuje na roční účetní závěrce roku 2015 a připravujeme se
na audit roku 2015.
Obecní zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci z Evropských fondů na výměnu otopného
systému v ZŠ a MŠ (výměna kotlů, rozvodů, radiátorů a solární kolektory). Doba realizace
rok 2016 – 2017.
Dále byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu komunikací. Do konce
února bude podána žádost na krajský úřad – Program obnovy venkova – výměna střešní
krytiny na základní škole.
V průběhu měsíce března bude vyvěšen na úřední desce a následně schválen rozpočet na
rok 2016.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Svijanský Újezd
Ve čtvrtek 21. ledna 2016 proběhl na základní škole zápis dětí do 1. třídy. Těšíme se na
nové prvňáčky, kteří začnou školu navštěvovat od 1. září 2016 a zvýší tak zřejmě celkový
počet žáků na 24.

Stavební úřad Příšovice
informuje změně v úředních hodinách, otevřeno bude takto:
Po-St 7:00-11:00 12:00-17:00
Út-Čt 7:00-11:00 12:00-15:00
Pá
7:00-11:00 12:00-14:30

CETIN – Společnost Česká telekomunikační infrastruktura
nabyla ke dni 1.6.2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém
území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního
vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru naší obce. Z tohoto důvodu
firma CETIN upozorňuje, že podle §101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou
provádět činnost spojenou se zemními pracemi povinni provést opatření, aby nedošlo
k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských
pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především to, že si
stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitostí či její uživatel, má před začátkem
prací vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.
Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnou zdarma na následující internetové
adrese: http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site

Bramborová sadba
Objednávky na sadbu přijímá p. Odcházel do 15. února 2016 na tel. 732 212 455 (nejlépe
večer), popř. osobně paní Odcházelová v obchodě v Pěnčíně.
Výdej bude proveden v sobotu 5.3. nebo 12.3. mezi 9-11hod na rampě ve Svijanském
Újezdě.

Pozvání na kulturní a jiné akce:
Závody na sněhu (na blátě) na Zaháji u Nechálova - 6.2. od 13 hod závod „padesátek“
20.2. od 13 hod „traktoriáda“
V sokolovně na Nechálově:
27.2. – školní ples
5. 3. – dětský karneval od 14 hod, karneval pro dospělé od 20 hod

