Naši jubilanti
V měsíci únoru se dožívají kulatého jubilea:
paní
paní
paní
pan
pan
pan

Lidmila Vajsová
Květuše Odcházelová
Libuše Poršová
Milan Jebavý
Vladimír Braunsberger
Aleš Drahoňovský

80 let
80 let
70 let
70 let
60 let
40 let

Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vážení spoluobčané,
dne 25. února 2012 se dožívá v obdivuhodné svěžesti významného jubilea 100
let pan František Novák. Celý život pracoval aktivně v oblasti sadařství, jeho
velkou láskou je rodina a koníčkem malování krajiny.
K tomuto významnému dni blahopřeji a to nejen jménem svým, ale i jménem
všech zastupitelů. Do dalších let mu přeji především hodně pohody a zdraví.
Kratochvíl B.

Zveme Vás na společenský ples
Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz a Obecní úřad ve Svijanském Újezdě
pořádají v sobotu
18. února 2011 tradiční společenský ples na sále Hospůdky
v Chaloupkách. Začátek ve 20 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Fanta a Franta NASTARÝKOLENA .
Pořádající organizace žádají své členy a příznivce o příspěvek do tomboly, která bude
vybírána v pátek 17. února od 17,00 – 19,00 hod. na sále. Pokud Vám tento termín nebo čas
nevyhovuje, můžete příspěvek předat na obecní úřad. Věřím, že do tomboly přispějí nejen
členové a příznivci organizací, ale i podnikatelé a živnostníci z naší obce. Za příspěvky do
tomboly Vám srdečně děkují pořadatelé této akce.

Dětský karneval Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli 19.2.2010 od 14,00 hodin na
sále Hospůdky v Chaloupkách dětský karneval. Těšíme se na maskované, ale i ostatní děti.

Ze školy a školky
Ve středu 18. ledna proběhl zápis dětí do školy k 1. ročníku základního vzdělávání ve školním
roce 2012-2013. Byly zapsána 4 děti. Noví prvňáci, 1 dívka a 3 kluci, byli šikovní. Budoucí
čtvrťáci, páťáci i pí učitelky už se na ně těší. Jsme rádi, že v naší malé škole, která je
dostatečně materiálně vybavena a personálně zabezpečena pro výuku celého 1. stupně
základního vzdělání, budou i nadále učit místní děti. Děkujeme za důvěru.
Zápis do MŠ pro školní rok 2012-2013 proběhne ve středu 25.dubna. MŠ má od 1.1.2012
povolenou kapacitu naplněnosti 28 dětí. V tomto školním roce jsou obsazena všechna místa a
toto očekáváme i v příštím roce. Náročný minulý školní rok je za námi. V MŠ je tento školní
rok po mnoha letech nový pedagogický tým. Pracují zde s plným nasazením kvalifikované
učitelky pí uč. Jana Černá a pí uč. Bc. Ivana Bucková. Věříme, že jim nadšení, elán, úsměv a
radost z práce s Vašimi dětmi vydrží co nejdéle.

Učitelky ze ZŠ i MŠ uvítají Vaše dobré nápady, případně spolupráci nebo návrhy malých
společných kulturních nebo sportovních akcí. Děkujeme panu učiteli Mgr. Aleši
Drahoňovskému, který v minulém i v tomto školním roce pro naše děti připravil zajímavá
sportovní setkání plná soutěží v tělocvičně i na hřišti. Děti se vždy moc těší na „muže“ mezi
pedagogy. Jen tak dál.

Popelnice a poplatek za psa na rok 2012
můžete kdykoliv platit na obecním úřadě a nebo přímo na účet obce. Pro Vás, kteří mají přístup na
internet – Obec Svijanský Újezd, sekce zpravodaje, kde je aktuální ceník ve zpravodaji Leden 2012.
Jinak Vám rádi sdělíme na obecním úřadě.

Zájezd na Moravu
SDH ve Svijanském Újezdě po delší odmlce opět plánuje zájezd na Moravu do vinného
sklípku do Bořetic k panu Procházkovi ve dnech 11. a 12. 5. 2012. Zájezd se uskuteční jen
v tom případě, že se přihlásí minimálně 30 lidí. Cena zájezdu 600 Kč členové SDH, ostatní
1200 Kč – přihlášky současně s penězi přijímáme na obecním úřadě do 31.3.2012 na obecním
úřadě.

Zájezd do divadlo do Turnova
Svaz zahrádkářů zajistil na sobotu 11.2.2012 bezplatný vstup do Městského divadla
v Turnově na hru „Drůběží nářez“ od 19,30 hodin. Lístky k odběru na telefonním čísle
737 708 438 Lenka Novotná v týdnu po 18.00 hodině. Doprava vlastní !

Zvýhodněné cestování
Od 1.1.2012 Liberecký kraj zavádí v rámci IDOL roční síťovou jízdenku SENIOR PAS pro
cestování po celém Libereckém kraji po celý rok 2012 za symbolickou cenu 100 Kč. Tato
nabídka je podmíněna pouze dosažením věku 70 let a pořízením osobní karty Opuscard (s
fotografií a osobními údaji). Dále pro usnadnění přechodu cestujících na elektronické jízdné
podmíněné krajskou kartou Opuscard v současné době probíhá cenová akce na jejich pořízení
v anonymní podobě: od 1.1.2012 až do 31.12.2012 je nabízena za cenu 50 Kč (oproti běžné
ceně 95 Kč).

Občerstvení u koupaliště ve Svijanském Újezdě
pořádá v sobotu dne 11.2. discoparty s DJ Jirkou Jonášem

Kadeřnictví Lenka – nabízí kadeřnické služby dámské, pánské a dětské ve Svijanském Újezdě
č.p 72 (nové bytovky), telefon 732 884 447 Lenka Kaprasová

