Naši jubilanti v měsíci květnu
pan Vladimír Vajs
paní Hana Mohelská
paní Marie Holoubková
pan Tomáš Rympler
paní Andrea Štemberová

82 let
60 let
55 let
30 let
25 let

Přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody
(Pozn.k rubrice jubilanti – pochopitelně kdo si nebude přát být uveřejněn plně respektujeme,
ale dejte prosím včas vědět na tlf. 482 720 070 Bursová)

Májové oslavy
Obecní úřad společně se Sborem dobrovolných hasičů ve Svijanském Újezdě pořádají Oslavu
66. výročí ukončení války a dne vítězství. Začátek v sobotu 7. května 2011 v 19,30 hod.
pietním aktem a položením kytice k pomníku padlých. Následuje lampiónový průvod na
hřiště, kde bude zapálena vatra. Po celý večer bude koncertovat dechová hudba Plechařinka
z Bílé. Krátce po setmění bude odpálen ohňostroj. Připraveno je bohaté občerstvení. Srdečně
Vás zveme na tento májový večer.

Výlet pro seniory
Tradiční výlet společně s Obú Kobyly se uskuteční ve středu 25. května, kdy navštívíme
Podzvičínsko – Hořice a Miletín. Odjezd v 7 hodin. Cena výletu je 250 Kč.Zájemci se mohou
přihlásit na obecním úřadě do 18.května.

Oznámení o projednání Návrhu zadání Územního plánu Svij.Újezd
Měú Turnov – odbor rozvoje města, jako pořizovatel ÚP Svij.Újezd dle § 6 odst. 1 písm c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) oznamuje v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona projednávání
Návrhu zadání Územního plánu Svij.Újezd. Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí v 1.
patře budovy Měú v Turnově, Ant. Dvořáka 335 a na internetových stránkách Měú Turnov,
Svij.
Újezd
a
na
internetových
stránkách
dále
na
Obecním
úřadě
http:/www.turnov.cz/modules/uredni deska od 14. dubna 2011 do 16. května 2011 včetně.
Budova městského úřadu je přístupná denně v těchto hodinách Po, St. 7.00-17.00, Út,Čt,Pá
7.00-15.00. V uvedené lhůtě může k předloženému návrhu zadání uplatnit každý své
připomínky, a to písemnou formou na Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Ant.
Dvořáka 335, Turnov.

Výtvarná dílna, cvičení rodičů s dětmi, powerjóga
Výtvarná dílna je tu pro Vás, přijďte se odreagovat tvořivou činností a zároveň si vyrobit
něco hezkého nebo praktického, co Vás potěší. Každou středu od 15 hod děti, popř. děti
s rodiči a od 16 hod. dospělí. Výběr z technik – decoupage, mozaika, výroba šperků,
polymerové hmoty, drátování, sítotisk na textil, malování na hedvábí, patinované dřevěné
rámy, oživení starého nábytku i oblečení a mnoho dalšího.
Cvičení rodičů s dětmi cca 0,7 – 3 roky. Děti cvičí společně s rodiči (prarodiči apod.), jejich
spolupráce je nezbytná a při cvičení se klade důraz na dobrovolnost ze strany dítěte.
Využívány jsou říkadla, písně, pohybové hry, relaxační cvičení, různé náčiní .
Kdy? – Každé úterý a čtvrtek od 10 hod. v tělocvičně ve Svij. Újezdě, začínáme 3.5.2011

Powerjóga – cvičení pro každého, komu zdravotní stav dovolí, dynamické cvičení ásan
s cílem uvolnit, protáhnout a posílit celé tělo, redukuje stres a napětí.
Kdy ? – Každé úterý a čtvrtek od 19 hod. v tělocvičně ve Svij. Újezdě, začínáme 3.5.2011
Kontakt a bližší informace na výtvarnou dílnu i na obě cvičení : katerina.tetivova@gmail.com
nebo mob. 728 270 615. Na cvičení nutná rezervace na uvedeném kontaktu.

Občanské sdružení Spokojený domov (www.spokojeny-domov.cz)
je tu pro osoby, které doma pečují o seniory nebo nemocné či handicapované blízké a
potřebují si odpočinout od každodenního stereotypu či něco zařídit – odlehčovací služby.
Dále poskytují pečovatelskou službu Služby jsou zaměřené především na seniory, osoby se
sníženou soběstačností, chronicky nemocné, zdravotně znevýhodněné. Služby poskytuje
v domácnostech osob, tedy v jejich přirozeném prostředí. Mezi úkony pečovatelské služby
patří – hygienická služba, zajištění nákupů , dovážka obědů, výpomoc v domácnosti,
doprovod k lékaři, na úřady, na nákup. Služba je poskytována 7 dní v týdnu od 6-22 hodin.
Osobní asistenci pro osoby se zdravotním postižením poskytují 7 dní v týdnu 24 hodin
denně. Podrobnosti - kontaktní místo telefon 773 565 341, 774 341 170 , Jana Švermy 378,
Mnichovo Hradiště, e-mail:sekretariát@spokojeny-domov.cz.

Nabídka prodeje leteckých snímků obce
Obú nabízí zprostředkování prodeje leteckých snímků obce – formát A3 (40 x 30 cm). Cena
320 Kč a firma snímky dodává při minimální objednávce 5 ks. Kdo má zájem, nahlaste na
Obú a hromadně objednáme.

Okrsková soutěž hasičů se koná v sobotu 28. května od 13 hodin v Havlovicích
Výroční členská schůze zahrádkářů se připravuje na sobotu 4. června na lomě
Prodej slepiček a krocanů
Prodej slepiček před snáškou se uskuteční ve čtvrtek 5. května v 15,05 u obecního úřadu ve
Svij.Újezdě. Cena 138-148 Kč.
ZD Loukovec prodává krocany (56 Kč /1 kg živé váhy) na farmě Jivina – objednávky
606 856 127 od 1.4.do 20.5.

