Naši jubilanti v měsíci dubnu
65 let
60 let
55 let
50 let
50 let
50 let
30 let
20 let
18 let

Milena
Jana
Ladislava
Jana
Stanislav
Alena
Michaela
Aneta
Radka

Burdová
Pavlů
Krausová
Prokorátová
Melich
Rulcová
Picková
Malá
Laurinová

Našim milým jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti.
Krásný jarní – skoro letní minulý týden nás naladil na jarní notu. Vždyť už bylo na
čase. Nadcházející velikonoční svátky sice naši meteorologové nepředpovídají nijak krásný ,
ale jaro je tady. Můžeme tedy upravit naše zahrádky, předzahrádky a určitě při tom
nezapomeneme na prostory před svými domy. Uliční smetky patří do popelnic a nebo je na
Vaše upozornění odvezeme do kontejneru. A potom už přijde krásné teplé jarní období,
naplno rozkvetou naše zahrádky, ovocné stromy a začnou růst trávníky. A to přijdou na řadu
sekačky a křovinořezy.
Počátkem roku bylo naší myšlenkou vydat vyhlášku o regulaci hlučných činností, která by
zakazovala tyto hlučné stroje používat v neděli. Vyhlášku zastupitelstvo odmítlo, ale
spoléháme se na Váš cit, rozum a ohleduplnost. Proto Vás prosím – užívejte si neděli jako
volného dne, kdy se NEDĚLÁ a kdy odpočíváme po celotýdenní práci. Pokud už něco dělat
musíme, upusťme od používání sekaček, křoviňáků, motorových pil, cirkulárek a
podobných hlučných prostředků. Prosím Vás tedy o cit a ohleduplnost vůči spoluobčanům
a především sousedům. Věřme, že celou záležitost zvážíte a v neděli bude ve Svijanském
Újezdě krásný klid. Děkuji Vám všem a za všechny za pochopení situace.
Přeji Vám krásné velikonoční svátky, našim ženám a dívkám příjemné vymrskání a dětem
krásnou a bohatou koledu a Vám všem krásné a ničím nerušené víkendy plné pohody a
sluníčka.

Zdravotní linka NEPOJEDE v pondělí 30. dubna a 7. května.
Zprávy ze ZŠ a MŠ
Již druhým rokem se naše MŠ zúčastnila TURNOVSKÉ MATEŘINKY, která se konala 24.3.
v KC Střelnice Turnov. Naše vystoupení pod názvem:” POZOR, DRŽTE SI
KLOBOUKY!TO JE NÁŠ AUŤÁK.”, se dětem moc povedlo a dostávají obrovskou
pochvalu.Děti byly z Mateřinky nadšené a odvezly si spoustu krásných zážitků. Závěrečná
píseň “ NA VZDUCHU”, kterou všechny přítomné děti zpívaly na pódiu, se stala hymnou
naší školky a zpíváme ji, kudy chodíme. Další vystoupení můžete vidět 19. května na
Jarmarku, který pořádá 3. ZŠ Žižkova v prostorách školy nebo si vystoupení pusťte na
www.youtube.com-Mateřinka 2012 Turnov -MŠ Svijanský Újezd.
Zápis do MŠ se uskuteční 25. dubna 2012 od 10 – 14 hodin. Prosíme, vyzvedněte si pro své
dítě přihlášku kdykoli v MŠ a při té příležitosti si můžete celou školu prohlédnout. K zápisu
přineste RL dítěte, Váš OP a vyplněnou přihlášku. Na nové děti už se moc těšíme.
Školáci děkují za vajíčka a věří, že Vás náš velikonoční strom na návsi potěšil a navodil
velikonoční atmosféru.

Slet čarodějnic pro děti i dospělé
pořádá Tenisový klub Svijanský Újezd za přispění společenských organizací v sobotu 28.
dubna 2012 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
Jirka Jonáš. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jarní výlet zahrádkářů
Na svém tradičním jarním výletu navštíví zahrádkáři letos Jizerské hory. Trasa výletu povede
ze Smědavy úbočím nejvyšší hory Smrk do lázní Libverda. Tradiční termín je 1. května 2012.
Autobus s účastníky odjede od budovy Obú v 8,30 hod. Příspěvek na úhradu nákladů bude
100 Kč pro dospělé členy ZO a 50 Kč pro děti. Nečlenové ZO zaplatí 200 Kč. Výbor ZO žádá
zájemce, aby se včas přihlásili na obecním úřadě u pí Bursové.

Zájezd na Moravu
SDH ve Svijanském Újezdě oznamuje, že plánovaný zájezd na Moravu do vinného sklípku
do Bořetic k panu Procházkovi ve dnech 11. a 12. 5. 2012 se uskuteční. V současné době je
přihlášeno 39 lidí, takže je ještě několik volných míst. V příštím zpravodaji informace o
odjezdu a doprovodném programu.
Sběr železného šrotu - kontejner bude přistaven v prostoru návse ve dnech 21. – 22. dubna.
Oznámení o přerušení dodávky el. proudu
ČEZ informuje o přerušení dodávky el. proudu z důvodu prací na rozvodném zařízení čtvrtek
19. 4.2012 od 8.00 – 15,30 dotčené nemovitosti: bytovky č.p. 19 a 20, střed obce, ZŠ a
MŠ, TERMÁK, Valkoun, Burda, Jiránek, Hajduk č.p. 43, Zimmermannová, Boháčová,
Hübner, Vaňátko

Popelnice, popl. za psa za rok 2012
termín do 31.3.2012 většina z Vás dodržela, ale asi 20 majitelů popelnic stále nikoliv. Nejste
to náhodu zrovna Vy?
Pozvánka do divadla "DĚDEČEK ANEB MUSÍME TAM VŠICHNI" Sezemice sobota 14.
dubna od 19,30 - hraje divadelní soubor TYL Mnichovo Hradiště.

