Naši jubilanti v měsíci dubnu
75 let
55 let
55 let
45 let
40 let
35 let
20 let

Miloslava
Petr
Miroslav
Josef
Petra
Jaroslava
Radka

Matoušková
Jura
Kašťák
Laurin
Drahoňovská
Černá
Laurinová

Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti.

Veřejná schůze obecního zastupitelstva

se koná ve středu 16. dubna od 19:00 hod. v hasičské zbrojnici.

Hurá je tu krásné jaro!
V loňském roce jsem začínal tuto část zpravodaje s povzdechem „Kde je jaro?“, které
bojovalo s loučící se zimou. Letošní rok je zcela opačný. Zahrádky začínají kvést, ovocné
stromy se začnou brzy barvit krásnou svěží zelení. Minulý víkend plně převedl co nás
v nejbližších dnech a týdnech čeká. Nebude to však pouze krásný pohled na probouzející se
přírodu, ale především hodně práce na našich zahrádkách a kolem domů.
Jarní prázdniny pro nás byly silně pracovní – dokončovali jsme rekonstrukci sociálních
zařízení v MŠ a ZŠ. Vše se zdařilo, a tak děti mohly s malým jednodenním zpožděním
nastoupit v úterý do školy. Dnes již mají nové moderní a velmi pěkné sociální zařízení.
Všechny práce a nové potřebné vybavení stálo v MŠ a ZŠ cca 500 tis. Kč, dotace z KÚ LK
200 tis. Kč.
Vážení spoluobčané přeji Vám krásný začátek jara a krásné velikonoce.
Kratochvíl

Pozvánka do divadla
Výbor ZO ČZS Svijanský Újezd zajistil 40 vstupenek na divadelní představení výborné
komedie „Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho v podání Klicperova divadla Hradec
Králové. Představení se koná v Městském divadle v Turnově ve středu dne 23. dubna 2014.
Začátek představení je v 19,30 hod. Vstupenky je možno zakoupit od 1.4.2014 za 100,- Kč u
paní Lenky Novotné, objednávky na tel. 737 708 438. Dopravu si zajišťuje každý účastník
vlastní.

Zápis dětí do MŠ
se uskuteční ve středu 23. 4. 2014 v budově MŠ od 10:00 – 11.30 hodin.

Kontejner na železo
Jako každým rokem, tak i letos přistavujeme do prostoru návse kontejner na železo. Letos
tento sběr plánujeme od pátku 11. dubna do neděle 13.dubna. Pozor – do kontejneru
nepatří ledničky, počítače, televize!

Jarní výlet zahrádkářů
Na tradiční prvomájový společný jarní výlet se zahrádkáři a jejich přátelé vypraví 1. května
do Krkonoš. Absolvují nepříliš náročnou trasu z Horních Míseček přes tři kopce a skončí na
Benecku. Trasa bude dlouhá přibližně 14 kilometrů a bude mít dvě varianty. Odjezd
autobusu bude v 7,30 hod. od budovy OÚ. Příspěvek na úhradu nákladů bude obvyklý.

Popelnice, poplatek za psa za rok 2014

Termín do 31.3.2014 většina z Vás dodržela, pozapomnělo jen 10 a těm zašleme 1.
upomínku. Znovu uvádíme číslo účtu OÚ 108757902/0300, v.s. = číslo domu. Sazby za
popelnice byly uvedeny ve zpravodaji č. 1/2014. Všechny zpravodaje najdete na našich
stránkách www.svijanskyujezd.cz v sekci zpravodaje.

SDH Soběslavice
Vás zve na již tradiční májové oslavy. Tyto se uskuteční ve čtvrtek 1. května v Soběslavicích
u koupaliště. Ti, kteří se chtějí projít v prvomájovém průvodu, se shromáždí ve 13 hod. u
výrobny plastů, odkud přejdou s průvodem do areálu koupaliště. Zde pro všechny od 14 hodin
bude hrát příjemná hudba. Všichni zde můžete posedět u dobrého občerstvení, zatančit si a
strávit tak příjemné sváteční odpoledne.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pozvánka

Členové divadelního souboru Vojan z Českého Dubu sehrají v sobotu 5. května od 19 hod.
v Sokolovně na Nechálově divadelní představení CYRANO V BUFFALU. Vstupné Kč 50,-.

Prodej slepiček – Drůbež Červený Hrádek

oznamuje že opět prodává slepičky – Svijanský Újezd u obec. úřadu ve čtvrtek 24. dubna
2014 od 15,05 hod. Stáří: 15- 20 týdnů , cena 149 – 185 Kč/ks.

Pořádané akce v dubnu:

Slet čarodějnic pro děti i dospělé - připravuje Tenisový klub Svijanský Újezd na sobotu 26.
dubna
Pozvánka na velikonoční taneční zábavu na Nechálově – neděle 20. dubna , hraje VÍKEND
ROCK

Připravujeme na květen:
Výlet pro seniory – Termín výletu ani trasa nejsou prozatím určeny. Bližší informace Vám včas
oznámíme.
7. květen Oslava ukončení II. světové války
24. květen - Okrsková soutěž hasičů k 125. výročí založení sboru ve Svijanském Újezdě

