V měsíci červnu se dožijí životního jubilea:
paní Květa Jislová
70 let
paní Marie Laurinová
65 let
pan Pavel Prokorát
60 let
sl. Kristýna Vernerová
20 let
pan Daniel Dvořák
18 let
Přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.

Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provádí v sobotu 22. června od 11:45 do 11:55 hodin,
před budovou OÚ, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostli, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně
označené !!
- zbytky starých barev, obaly od barev
- televizory, ledničky, zářivky, všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
- upotřebované motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál
Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně – zákaz odkládat odpady
před příjezdem mobilní sběry! Nezapomeňte občanský průkaz.

Návrat ke zdraví
Zveme Vás na přednášku o tradiční čínské medicíně „Návrat ke zdraví“. Tato ověřená
přírodní medicína již pomáhá i tisícům lidí v Čechách. V čem spočívá tajemství Vašeho
zdraví ? Jak odstranit příčiny zdravotních potíží ? Trápí Vás některé civilizační choroby ...?
Přijďte si pro odpověď! Vstup zdarma! Přednáška se uskuteční ve Svijanském Újezdě 12.
6. 2013 od 18 hodin - občerstvení u koupaliště.

Suchý poldr ve Žlabině
Dne 31. května 2013 byla dokončena výstavba protipovodňové hráze, suchého poldru
v Chaloupkách Žlabině. Investorem akce byly Lesy ČR a Obec Svijanský Újezd. Dílo
vybudovala 1. Jizerskohorská stavební s.r.o. z Hodkovic nad Mohelkou. Tato společnost
vyhrála ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo celkem 9 stavebních firem. Celkové
náklady činí 1.150 tis. Kč (rozpočtové náklady 2.250 tis. Kč). Hráz je dlouhá 35 m, šířka
v koruně je 3 m, výška 5 m nad terénem. Při naplnění hráze by se vytvořilo jezero o rozloze
3050 m2 s okamžitým objemem 6340 m3. Při takzvané 50.leté vodě je kapacita celkem 50500
m3 s dobou zdržení vody 11 hodin. Celá stavba byla provedena ve velmi dobré kvalitě, ve
smluvním termínu a za sjednanou cenu. Věřím, že toto protipovodňové opatření bude sloužit
k ochraně celé obce před „velkou vodou“ ke všeobecné spokojenosti. A vůbec nejlepší bude,
když nebude potřeba.

Slavnosti svijanského piva
V sobotu 13. července 2013 pořádá Pivovar Svijany ve spolupráci s Obcí Svijanský Újezd
24. slavnosti svijanského piva. Tato největší akce našeho regionu je ukázkou dovednosti
našich občanů zorganizovat a uspořádat takovou akci, kterou navštěvuje okolo 15 tis. lidí.

Bez Vaší pomoci bychom však akci pořádat nemohli. Věřím, že i v letošním roce se aktivně
zapojíte do příprav a vlastního průběhu celé akce. V polovině června začneme zajišťovat
obsazování pořadatelské služby. Bude je jako již tradičně zajišťovat Jarča Hauftová a Jindra
Picek. Přihlásit se můžete i na Obú. Předem Vám děkuji jménem všech organizátorů za Vaši
pomoc při přípravách a vlastní organizaci.

Mladí hasiči
Místní organizace SDH by ráda obnovila cvičení dětí. Začátek výcviku plánujeme na konec
srpna nebo začátek září. Děti ve věku 6 až 15 let je v obci dost. Naší snahou je obnovit
kategorii mladší děti 6 – 10 let a kategorii starší žáci 10 – 15 let. Prosím rodiče dětí v tomto
věku – proberte to s dětmi a zapojte je do tohoto dění. Koncem prázdnin budeme dávat
dohromady obě kategorie. A tak vyzýváme naši mládež pojďte do toho! Přihlášky bude
přijímat velitel hasičů pan Šelemberk, starosta obce pan Kratochvíl a starosta SDH pan Picek.

Zapojte také svou domácnost do eAukce
Město Turnov se rozhodlo o uspořádání elektronické aukce na odběr plynu a elektrické
energie pro občany, malé podnikatele a obecní úřady. Prvním krokem je sepsání smlouvy
s eCENTRE, a.s. na kontaktním místě – Měú Turnov. Potřebné doklady: stávající smlouvy na
elektřinu/plyn + kopie vyúčtování elektřiny a plynu. Zahájení sběru podkladů je 10.6.2013 25.7.2013 , každé pondělí a středa od 14:00 – 17:30 hod. Informace a dotazy, kontaktní osoba
pan Jakub Makalous , tlf. 603 297 271, jakub.makalous@ecentre.cz

Inzerát
Poptávám polnost k dlouhodobému pronájmu cca 2 až 4 ha. Za účelem obhospodařování a
pěstování ovoce a zeleniny. V případě vašeho zájmu pronajmout půdu, mě můžete
kontaktovat na tel. 775 217 477 . Nejedná se o reklamu realitní kanceláře !!!.

Koncert Ilony Csákové
Obec Příšovice pořádá
v sobotu 8. června 2013 od 18: hod. na fotbalovém hřišti
v Příšovicích koncert Ilony Csákové. Vstupné dobrovolné.

