Naši jubilani v měsíci květnu
pan Ladislav Mráz
pan Jiří Brož
pan Jiří Perger
sl. Pavlína Štěpánková

80 let
75 let
70 let
35 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
67. výročí ukončení války a dne vítězství. Začátek v pondělí 7. května 2012 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.

Oznámení o přerušení dodávky el. proudu
Dne 15.5.2012 od 7:00 do 14:30 v části okolí šlechtitelské stanice na Habřině – v místě
vylepení oznámení.

MUDr. Trněný
neordinuje 7.5.2012, sestra bude přítomna, zdravotní linka nepojede.

Provoz koupaliště
V letošním roce dochází k určité změně v provozu koupaliště. Po nutné opravě popraskaných
a omrzlých dlaždic, která začne po 7. květnu, bude zajišťovat provoz koupaliště pan Josef
Čapek. V rámci zajištění provozu bude provádět sekání kolem koupaliště, úklid, provoz
filtračního zařízení vody. Dále bude zajišťovat výběr vstupného a parkovného. Z těchto
finančních zdrojů bude financovat chemii a další provoz. Věřím, že tato změna přispěje
k bezproblémového provozu koupaliště po celou sezónu.

Zprávičky ze ZŠ a MŠ
Ve čtvrtek 19.4. jsme všichni vyrazili na velký výlet do libereckého Dinoparku. Po náročném
cestování autobusem, vlakem i tramvají nás netrpělivě očekávali prehistoričtí veleještěři . I
přes počáteční strach některých z nás, jsme si návštěvu moc užili a domů jsme jeli plni
zážitků, ale i poznatků o dávné době.
25.dubna se uskutečnil zápis do MŠ. Zájem byl velký, přihlásilo se 19 dětí. Bohužel kapacita
nám povoluje přijmout pouze 8 nováčků.Nové děti si měly možnost prohlédnout školku a
pohrát si s ostatními. Pí učitelky si děti prozkoušely z barev, geom. tvarů, zvířátek,
kytiček,…Odměnou za přednesenou básničku byl malý dáreček na památku.
Slet čarodějů a čarodějnic ve školce – v pátek jsme si ve školce zažili předpremiéru svátku
všech čarodějnic. Šatna školky se proměnila ve velké parkoviště košťátek, na kterých přiletěli
nádherně vystrojení malí čarodějničtí učni a učnice. Aby byli povýšeni do stavu
mistrovského, museli splnit několik náročných úkolů(napáchat co největší nepořádek,
nakreslit pavučinu s pavoukem, rozhýbat svá košťat a proletět závodní dráhu). Užili jsme si
spoustu legrace, pláče i vzteku nad nelétavými košťátky, naučili se nová zaříkadla a nakonec

jsme proměnili v kámen pí uč. Ivu ze školy. Už se těšíme na příští rok, kdy se nám pí učitelku
podaří odčarovat☺
Ani čarodejnice a čarodějové ze školy nezůstali pozadu a trénovali na velký čarodějnický slet.
Naše kouzelná košťata nás přenesla do Chaloupek, kde jsme si vyzkoušeli čarodějnické
dovednosti, opekli jsme kouzelné buřtíky a užili si krásné,slunné odpoledne.

Informace k zájezdu na Moravu
Ojezd ze Svijanského Újezdu v pátek 11.5.2012 v 6,30 hod. od obecního úřadu se zastávkou
v Ohrazenicích u Turnova. Každý účastník dostane při vstupu do autobusu harmonogram
zájezdu.

Cvičení powerjóga
Cvičení pro každého, komu zdravotní stav dovolí, dynamické cvičení ásan s cílem uvolnit,
protáhnout a posílit celé tělo, redukuje stres a napětí. Každé úterý a čtvrtek od 19 hod.
v tělocvičně ZŠ ve Svij. Újezdě. Cvičení je pod vedením zkušené cvičitelky. Kontakt:
katerina.tetivova@gmail.com , nebo mob. 728 270 615. Cvičí se i přes prázdniny.

Připravujeme na červen:
-

výlet pro seniory – termín výletu ani trasa nejsou zatím určeny
sběr nebezpečného odpadu 16.června
výroční schůze ČZS se připravuje na 2. června na lomě
setkání vozů FIAT ve dnech 24. – 26. 5. 2012

