Naši jubilanti v měsíci dubnu
pan Lubomír Odcházel
pan Roman Novotný
sl. Pavla Prskavcová
pan Jaroslav Bárta

55 let
35 let
25 let
25 let

Srdečně Vám gratulujeme k narozeninám a přejeme jen to nejlepší!

A jaro už je definitivně tady
Několik krásných slunečních dnů nám napovídá společně s pohledem do kalendáře, že je jaro
tady. A tak už můžeme vyrazit na naše zahrádky a dát po dlouhé zimě vše do pořádku. Ale
nejen hezky uklizená a upravená zahrádka nám bude dělat radost. I hezky zametený prostor
před domem nám udělá radost.
Prosím Vás, když uklidíte a zametete, odložte tento komunální odpad do popelnice a nebo
nám oznamte na Obú a my jej odvezeme do kontejneru. Určitě je to lepší řešení než
vyhazovat někam do lesa nebo do struhy – v Chaloupkách.

Zápis do MŠ Svijanský Újezd
Oficiální zápis do MŠ proběhne v úterý 3. května 2011 v době od 9.00 do 14.00 hodin.
Rodiče si mohou přihlášku vyzvednout na MŠ kdykoliv a v úterý 3. května ji podat přímo na
MŠ. Jiný termín zápisu je možný domluvit na tlf. čísle 482 728 441. Rozhodnutí o přijetí či
nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů. V den zápisu budou na nástěnce
v MŠ vyvěšena kritéria přijímání dětí do MŠ Svijanský Újezd.

Mateřinka 2011
V sobotu 26.3.2011 se naše mateřská školka zúčastnila Mateřinky, která se konala v Biu Ráj
Turnov. Naše děti spolu s p. uč. Janou Černou nacvičily vystoupení „Čarodějky a čarodějové
z Újezda“. Děti si přivezly z Mateřinky plno zážitků a těší se na další ročník Mateřinky.

Základní škola
Děti a paní učitelky ze školy Vás zvou na jarní besídku a malou velikonoční dílnu. Bude se
konat ve škole v úterý 19. dubna od 15,15 hodin. Přijďte se pobavit a něco hezkého si sami
vyrobit. Těšíme se na Vás.

Sběr železného šrotu
Kontejner bude přistaven v prostoru návsi ve dnech 15. - 17. dubna.

Slet čarodějnic pro děti i dospělé
pořádá Tenisový klub Svijanský Újezd, za přispění společenských organizací v sobotu 30.
dubna 2011 od 17:00 hodin v areálu u koupaliště. Pro děti jsou připraveny zábavné
soutěže za sladké odměny, pálení vatry a bohaté občerstvení. K tanci a poslechu nám bude
hrát DJ Joe Joy. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jarní výlet zahrádkářů
Pro letošní 1. květen připravil výbor ZO ČZS společný výlet zahrádkářů a příznivců do dosud
tak trochu opomíjené oblasti – Lužických hor. Společně vyrazíme autobusem ráno v 8.00
hodin od budovy Obú. Předpokládaná délka pěší trasy je asi 12 km. Příspěvek na úhradu
nákladů bude 100 Kč pro členy ZO, děti 50 Kč a pro ostatní 200 Kč. Protože část pěší trasy

povede po německém území, doporučuje pořadatel účastníkům výletu vybavit se menší
částkou euro pro krytí nákladů na občerstvení v tamních zařízeních a případné vstupy – hrad
Oybin.

Předběžná informace o VČS ZO
Výroční členská schůze zahrádkářů se bude konat v sobotu 3.6.2011 opět v přírodním areálu
myslivců.

Velikonoční kreativní dílna aneb tvoření pro děti i rodiče
Mgr. Kateřina Tetivová zve ty, kteří se chtějí odreagovat a hledají relaxaci a příjemnou
zábavu a přitom si vyrobit i něco hezkého k období velikonoc. Jako např. závěsné věnce,
dekoraci, netradičně ozdobit vajíčka, ozdobné květináče. Kurz proběhne pod vedením
zkušené lektorky, všechny pomůcky a materiál bude k dispozici. Jednotlivé činnosti budou
přizpůsobeny věku. Cena včetně materiálu: 70 Kč/hod. Nutná rezervace místa předem (jméno
+ věk) a přezůvky s sebou. Kontakt 728 270 615, e-mail. katerina.tetivova@gmail.com
v pátek 8.4.2011 15,00 – 17.00 hod. , sobota 9.4.2011 9,30 – 11,30 hod.
Roubena na Kojecku č.52

ZD Březina (kontakt 326 789 404, 605 295 740)
prodává v pondělí 11.4.2011 od 12 – 16 hod. na halách v Březině živé brojlery. Cena 30,Kč/kg. V pátek 15.4.2011 prodává 10 týdenní kuřice HORAL od 8-16 hod. Cena 105 Kč/ks
kuřice a 75 Kč/ks kohout .

Kultura doma i v okolí
Připravujeme ve Svij. Újezdě 7. květen
KD Pěnčín

- 17.4. od 18 hodin , Divadlo z Č.Dubu – hra Bez obřadu, vstupné 50 Kč

Soběslavice

- oslava 1. května od 14 hod. u koupaliště, hudba country, bohaté
občerstvení

