Naši jubilanti v měsíci říjnu
pan Pokorný Václav
paní Libenská Šárka
slečna Tomsová Anna
pan Laurin Josef

70 let
50 let
30 let
20 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
ve dnech 7. a 8. října se uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a do
Senátu. V pátek 7.10. od 14.00 hod. - 22. hod. a v sobotu 8. října v době od 8.00 –
14.00 hod. Volební místnost je umístěna v budově obecního úřadu v přízemí.
Nejdéle 3 dny před konáním voleb obdržíte sadu volebních lístků (budou k dispozici i
ve volební místnosti). Při vlastním volebním aktu musíte předložit volební komisi
platný občanský průkaz a nebo cestovní pas, jinak Vám nebude volba umožněna.
Přílohou volebních lístků je informace o způsobu hlasování, preferenční hlasy.
V těchto volbách jde o dění a život i v naší obci, tak Vás prosím – PŘIJĎTE K
VOLBÁM.
Nevíte si rady? Můj názor – Krajskou politiku mají dělat lidé, kteří mají dlouholeté
zkušenosti z komunální politiky. Tento předpoklad splňuje kandidátka č. 83.
Kandidují zde opravdu zkušení a spolehliví lidé z komunální politiky, většinou
současní starostové a starostky. Ti mají nejlepší přehled o životě na malých městech
a obcích.
Diakonie Broumov
se na nás opět obrací s prosbou o uspořádání humanitární sbírky ošacení a potřeb
do domácnosti. Ve dnech 12. a 13. října 2016 je můžete odkládat na obecním úřadě.
Diakonie Vám předem děkuje jménem všech, kteří by se jen těžko obešli bez Vaší
pomoci.
Powerjóga – cvičení pro každého, komu zdravotní stav dovolí, dynamické cvičení
ásan s cílem uvolnit, protáhnout a posílit celé tělo, redukuje stres a napětí.
Kdy ? – Každý čtvrtek od 19 hod. v tělocvičně Základní školy ve Svij. Újezdě.
Cvičení vede Mgr. Kateřina Tetivová, kontakt: katerina.tetivova@gmail.com nebo
mob. 728 270 615.

Podzimní drakiáda
ČZS Svijanský Újezd pořádá dne 15.10 2016 od 14:00 hod. drakiádu na louce u
Močítek. Vlastní konstrukce draků vítány. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme všechny děti a rodiče.

Podzimní společný výlet zahrádkářů
ČSZ Svijanský Újezd pořádá dne 28.10.2016 podzimní výlet.
Program: 8:30-9:00 sraz a občerstvení u OÚ, potom přesun do Svijan kde bude
prohlídka nově zrekonstruovaného zámku a exkurze do pivovaru, oběd v Pivovarské
restauraci, přesun do Pěnčína na výstavu Svátek jablka 2016 a návrat opět pěšky do
Svijanského Újezdu. Přihlášky se zálohou 150,-Kč dospělý, 100,-Kč děti do 15 let se
přijímají od 1.10.-20.10.2016 na Obecním úřadě. Po 20.10.2016 je záloha nevratná.

Pytle s domácími plasty a s nápojovými kartony (žluté a oranžové)
můžete odložit na rampu u OÚ. Dále budeme provádět svoz pravidelně 1 x za měsíc
vždy 1. den v měsíci (pytle prosím nechat u komunikace). Pokud to bude sobota
nebo neděle svezeme pytle v pondělí.
Popelnice a poplatek za psa za rok 2016
připomínáme termín do 31.10.2016 na doplacení poplatků za popelnice a psa. 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.

Ohňostroje, rachejtle
chtěli bychom Vás požádat, pokud plánujete nějakou oslavu, na které bude ohňostroj
či rachejtle, informujte nás, prosím, na obecním úřadě předem. Nechceme Vám
pyrotechnickou zábavu zakazovat, ale chápeme majitele psů a zvířat, jejichž mazlíčci
mají fobie z těchto atrakcí. Již se u nás v obci stalo, že psi z domova utekli a nastaly
majitelům velké starosti je opět najít. Nebudeme Vás hlásit rozhlasem ani jmenovat
v tomto zpravodaji, jen bychom chtěli upozornit majitele psů (formou sms), kteří mají
zájem o tuto informaci, tj., že v obci je plánován ohňostroj (popř. rachejtle), jeho
časové upřesnění. Zároveň tímto žádáme majitele zvířat, kteří chtějí tuto informaci
v budoucnosti zaslat na mobilní telefon formou sms, napište nám, prosím email na
obec@svijanskyujezd.cz.

