Naši jubilanti v měsíci březnu
pan Zdeněk Šifta
pan Jiří Matoušek

75 let
50 let

pan Zdeněk Šifta
pan Jan Brodský

45 let
25 let

Přejeme Vám do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti!

Veřejná schůze zastupitelstva obce
se koná ve středu 23.3.2016 od 19 hod v hasičské zbrojnici. Na programu je
schválení rozpočtu 2016 a záležitosti obecního zastupitelstva.

Mateřská škola Svijanský Újezd
oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy se koná 20.4.2016 od 10 – 11.30 hod. Je
nutné si předem vyzvednout přihlášku pro přijetí dítěte do MŠ.
Děti z mateřské školy se v březnu zúčastní již popáté Turnovské mateřinky,
v letošním roce s vystoupením Tohle je náš Mrazík.

Ples společenských organizací a OÚ
Byl pořádán v sobotu 20. února na sále Hospůdky v Chaloupkách za účasti cca 120
návštěvníků. K tanci a poslechu hráli Fanta a Franta – NASTARÝKOLENA a opět
nezklamali. Děkuji všem, kteří se plesu zúčastnili a těm, kteří přispěli do tomboly.
V neděli 21. února pořádali naši hasiči tradiční dětský karneval. V průběhu karnevalu
vystoupili s tanečním programem naše Rebelky. Celý karneval byl v režii učitelek Ivy
Koťátkové a Jany Černé a skvělého DJ Jirky Jonáše, kteří připravili krásné
odpoledne pro více než 40 dětí. Všem moc děkuji.

Český zahrádkářský svaz
připravuje tradiční květnový výlet. Cílem výletu dne 1. 5. bude návštěva Botanické
zahrady a parku v Průhonicích. Přihlášky přijímáme na obecním úřadě od 7.3. do
15.4. Je nutné přihlásit se včas, aby bylo možno zajistit kapacitní autobus.

Hospůdka v Chaloupkách
Vás srdečně zve na večer plný country písniček, a to v sobotu 19.3.2016 od
19 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina „Z okolí“.
Hospůdka v Chaloupkách přijme pomocnou pracovní sílu do kuchyně. Další
informace na tel. č. 603 791 123 nebo 603 517 375.

Popelnice a poplatek za psa za rok 2016
připomínáme termín do 31.3.2016 popl. za psa + alespoň ½ popelnice zaplatit do
tohoto termínu. Pro bezhotovostní platbu – číslo bankovního účtu 108757902/0300,
v.s. číslo domu. Aktuální ceník byl zveřejněn již ve zpravodaji Leden 2016, popř.
všechny zpravodaje zpětně můžete najít i na webových stránkách obce
www.svijanskyujezd.cz..

Místní knihovna
zve stávající a nové čtenáře na návštěvu, čekají na Vás nové knihy
z výměnného fondu z Krajské knihovny v Liberci.

Pozvání do Sokolovny na Nechálově
•

v sobotu 5.3. od 14 hod na dětský karneval, večer od 20 hod tradiční karneval
pro dospělé.

•

v sobotu 19.3. od 17 hod divadelní představení Šípková Růženka sehraje
divadelní soubor Vojan z Českého Dubu

•

v neděli 27.3. pořádá TKN Nechálov velikonoční taneční zábavu, hraje
VÍKEND

Přejeme Vám všem
krásné
a
veselé Velikonoce.

