Omlouváme se jubilantům narozeným v měsíci dubnu a v květnu za záměnu.

Jubilanti v dubnu:
Odcházel Lubomír
Novotný Roman
Pavlů Dušan
Bárta Jaroslav
Prskavcová Pavla
Zemánková Aneta

Jubilanti v květnu:
60
40
40
30
30
30

Mohelská Hana
Čermáková Marie
Rympler Tomáš
Kopecká Andrea
Šifta Zdeněk

65
60
35
30
20

Přejeme všem našim jubilantům hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let!

Májové oslavy
Obecní úřad společně se Sborem dobrovolných hasičů ve Svijanském Újezdě
pořádají Oslavy dne vítězství a ukončení II. světové války.
Začátek v sobotu 7. května 2016 v 19:30 hod. pietním aktem a položením kytice
k pomníku padlých. Od pomníku povede lampiónový průvod na hřiště, kde bude
zapálena vatra a koncertovat po celý večer dechová hudba Plechařinka z Bílé.
Krátce po setmění na nás čeká tradiční ohňostroj. Připraveno je bohaté občerstvení.

Výlet pro seniory
OÚ Kobyly a OÚ Svijanský Újezd připravuje tradiční výlet pro seniory. V letošním
roce je naplánován výlet na pondělí 23. května 2016 do našeho hlavního města Prahy. Odjezd v 7.30 hod. z Nechálova, cena výletu 300,- Kč. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě do 18. května.

Okrsková soutěž
SDH Havlovice pořádá v sobotu 14. května 2016 od 13 hod. v Havlovicích na návsi
okrskovou soutěž u příležitosti 115. výročí založení sboru. Po soutěži bude k
tanci hrát kapela ADAPTACE. Občerstvení bude po celý den připraveno.

Změna úředních hodina na OÚ
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7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
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12:30-15:00
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Kompostéry
V květnu loňského roku Vám byly nabízeny kompostéry pro likvidaci biologického
odpadu. Bohužel jsme nestihli podat žádost do 1. výzvy SFŽP, která se na
kompostéry vztahovala. Proto se letos podává žádost na kompostéry do další výzvy.
Jelikož minimální žádost je o 500 tis. Kč, budeme podávat žádost v rámci
Mikroregionu Jizera – několik obcí dohromady, které mohou naplnit tuto minimální
částku dotace. Věřím, že i nadále trvá zájem o kompostéry a že nikdo objednávku
nezrušíte. Pokud žádost projde bez problému, bude možné získat kompostéry
v příštím roce.

Výlet do Mirakula
Obec připravuje pro děti výlet do Mirakula, který se uskuteční 4.6. 2016.
Přihlásit se můžete na OÚ od 9.5. Při přihlášení žádáme zaplatit 50,- Kč za osobu.
Děti pouze s doprovodem.

Pohár obce Příšovice
Obec Příšovice pořádá 14.5. 2016 1. ročník in-line a běžeckých závodů pro děti a
širokou veřejnost. V areálu ZŠ Příšovice prezence ve 12 hod., starty od 13 hod. na
komunikaci za ZŠ.

Rozbor pitné vody
Státní zdravotní ústav informuje o možnosti rozboru pitné vody. Akce trvá do
31.5.2016, cena pro soukromé osoby je 750,- Kč.
Další info na tel: 26708 1111.

Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu je plánován na 12.6. 2016 v 11:45 – 11:55 hod. u
obecního úřadu.

Vážení přátelé,
užívejme si dny pracovního volna v klidu (především neděle a svátky), a proto nechte
odpočívat své motorové stroje (sekačky, křovinořezy, apod.) na všední dny

Pozvánka na další akce: Žižkovská smršť v Soběslavicích 21.5. 2016 od 16
hod. u koupaliště

