Naši jubilanti v měsíci říjnu
65 let – pan Václav Pokorný
45 let – paní Šárka Libenská
45 let – pan Miroslav Vencálek
25 let – sl. Anna Tomsová
18 let – pan Radim Žebrák
Gratulujeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

Zájezd do divadla do Turnova
pořádají společně Obú Svijanský Újezd a Kobyly na představení Prodaná nevěsta v podání
sokolských souborů – divadla Lázně Toušeň, folklor. souboru Formani a pěveckého sboru
Sokola Královské Vinohrady a Lékařské fakulty Praha.. Termín představení: sobota 22. října
2011 v 17. hodin v Městském divadle v Turnově, cena vstupenky 200,- Kč. Sami uvidíte,
že jde skutečně o špičkové představení Prodané nevěsty s původním Sabinovým textem a
hudbou B.Smetany. Představení je vysoce hodnoceno odbornou kritikou a v současnosti
hostuje v nejrůznějších místech republiky. Přihlášky přijímáme na obecním úřadě.

Podzimní výlet zahrádkářů
Na svůj tradiční podzimní výlet se zahrádkáři vydají 28. října 2011. Tentokrát absolvují
pěší trasu z Újezda na Drábské světničky a odtud po vrcholcích skal k Vyhlídce. Cílem
celého pochodu bude kemp v Příhrazích. Po večeři bude zajištěn odvoz domů. Sraz účastníků
bude před 7,30 hod. na Močítkách u Prokorátů. Příspěvek na úhradu nákladů je 100,- Kč pro
dospělé a 50,- Kč pro děti.

S Krakonošem u počítače
Občanské sdružení Most ke vzdělání, Semily, nabízí kursy základní obsluhy počítače.
V případě Vašeho zájmu jsou schopni uspořádat vzorovou vyučovací dvouhodinu jen za
symbolickou cenu. Kursy by probíhaly v prostorách obce, ve skupině max. 15 lidí, v čase na
kterém se dohodnete. V případě zájmu se můžete nahlásit na obecním úřadě a my pak
oslovíme odborného garanta.

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů
a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
*Nízké napětí
předpokládá se výstup osob - holé vodiče 2m , izolované a kabelové vedení 1,5 m
nepředpokládá se výstup osob – holé vodiče, izolované i kabelové vedení 1,5 m
*Vysoké napětí
předpokládá se výstup osob - holé vodiče 3,1m , izolované vedení 2,5 m a kabelové vedení
1,5 m
nepředpokládá se výstup osob – holé vodiče, izolované i kabelové vedení 1,6 m
* Velmi vysoké napětí
předpokládá se výstup osob – holé vodiče, izolované i kabelové vedení 4,5 m
nepředpokládá se výstup osob - holé vodiče, izolované i kabelové vedení 3 m
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2011.
Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, popřípadě odstranění dřevin společnost
ČEZ.

Očkování proti chřipce
MUDr. Trněný oznamuje, že začalo očkování od 3.10. proti chřipce.

Oznamujeme Vyúčtování ceny vodného za rok 2010 SVS Teplice
Za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 byla účtována pitná voda 37,41 Kč/m3 (s DPH).

Při poruchách se můžete informovat na těchto tlf. číslech:
El . energie - 840 850 860 , Plyn 1239,

VODA 840 111 111

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 13.10.2011 od 7:00 hod. – 15:00 hod. a dne 21.10.2011 od 8:00 hod.- 16.00 hod.

Prodej slepiček- Drůbež Červený Hrádek s.r.o.
se uskuteční v neděli 30.října 2011 ve Svijanském Újezdě před Obú. Stáří 18-20 týdnů, těsně
před snáškou cena 138-148 Kč/ks, v roznášce 155,- Kč.

Spolek Sezemice MB o.s.
Vás zve na sál do Sezemic v sobotu 15.10.2011 od 19 hodin na tancovačku s módní
přehlídkou léta 1900 – 1980 aneb „ Tak jsme vypadali“, ukázky tanců. Vstupné 80, Kč
(v retro oblečení zdarma).

Informace SKS s.r.o.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v neděli 13.11. od 11,45 – 11,55
hod. Podrobné informace v listopadovém zpravodaji.
Taneční zábava
Sokolovna Nechálov – sobota 15. října, hraje Luboš Odháněl & W.I.X Hitmakers

