Naši jubilanti
V měsíci únoru se dožívají kulatého jubilea:
pan Jiří Hübner
75 let
pan Jiří Prokorát
50 let
paní Jana Hübnerová
40 let
paní Dagmar Najmonová
40 let
pan Miroslav Sus
40 let
sl.
Pavlína Dvořáková
25 let
sl.
Lucie Mařasová
25 let
Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Zveme Vás na společenský ples
Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz a Obecní úřad ve Svijanském Újezdě
pořádají v sobotu 14. února 2015 tradiční společenský ples na sále Hospůdky
v Chaloupkách. Začátek je přesně ve 20 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Fanta a
Franta – NASTARÝKOLENA. Součástí programu bude taneční
vystoupení skupiny
REBELKY.
Pořádající organizace žádají své členy a příznivce o příspěvek do tomboly, která bude
vybírána v pátek 13. února na sále od 17:00 hod. Pokud Vám tento termín nebo čas
nevyhovuje, můžete příspěvek do tomboly přinést na obecní úřad. Věřím, že do tomboly
přispějí nejen členové a příznivci pořádajících organizací, ale i podnikatelé a živnostníci
z naší obce. Za příspěvky do tomboly Vám srdečně děkují pořadatelé společenského plesu.

Dětský karneval
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli 15.2. od 14,00 hodin na sále dětský karneval.
Těšíme se na maskované ale i ostatní.

Obecní knihovna
V naší obecní knihovně došlo k 1.1.2015 k personálním změnám. Paní Dáša Brožová a
Zdeňka Myslivcová ukončily k 31.12.2014 práci v knihovně, kde půjčovaly knihy celých 40
let. Dovolte mi, abych jim poděkoval za dlouholetou činnost knihovnic, za jejich starostlivost
o knižní fond a především za vřelý a přátelský přístup ke všem čtenářům. Do dalších let jim
přeji mnoho radosti a zdraví. Novou knihovnicí je Jitka Libenská. Výpůjční doba je
zachována, každé úterý od 17 -19 hodin. Zveme dospělé čtenáře i děti k návštěvě knihovny.
Je Vám k dispozici stálý knihovní fond i výměnný fond z Krajské vědecké knihovny Liberec.
Přístupný je i internet.

Kontejner na drobný elektroodpad
V minulém týdnu byla podepsána smlouva se společností ELEKTROWIN na zpětný odběr
drobných domácích elektrospotřebičů. Kontejner je umístěn u prodejny AZS. Do kontejneru
je možné vkládat spotřebiče do velikosti 600 x 300 mm. Nelze odkládat obrazovky, které
patří do nebezpečného odpadu.

Objednávka bramborové sadby
Odrůdy: rané: Impala, Adora, polorané: Rosara – červené, Karina, Marabel, Dali, pozdní:
Dita. Objednávky na sadbu přijímá do 15.února pan Odcházel mobil č. 732 212 455 –
nejlépe večer nebo paní Odcházelová osobně v obchodě v Pěnčíně. Cenu nelze zatím
stanovit. V případě nedodání některé z odrůd bude zákazníkovi nabídnuta rovnocenná
odrůda. Baleno do 25 kg pytlů.
Výdej bude v sobotu 7. a 14.3. od 9:00 - 11:00 hod. na rampě ve Svij. Újezdě.
Upozornění: bude se vybírat záloha 500,- Kč/100 kg.

Popelnice a poplatek za psa na rok 2015
můžete kdykoliv platit na obecním úřadě a nebo přímo na účet č. 108757902/0300, v.s. č.
domu. Obec Svijanský Újezd, sekce zpravodaje, kde je aktuální ceník ve zpravodaji Leden
2015. Jinak Vám rádi sdělíme na obecním úřadě – tel. 482 720 070.

Český zahrádkářský svaz
připravuje návštěvu Městského divadla v Turnově na 9.3.2015.

Zájezd do Lysé nad Labem
organizují hasiči a zahrádkáři v pátek 20. března na výstavu ZEMĚDĚLEC, přihlášky se
zálohou se přijímají na Obecním úřadě. Plakátek s více informacemi je na vývěsce prodejny
AZS.

Pozvání Sokolovna Nechálov - 28.2. Rodičovský ples
7.3. Maškarní karneval

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA :
HASIČI
POLICIE
SOS

150
158
112

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
MĚSTSKÁ POLICIE

PORUCHY:

ČEZ
840 850 860
PLYN
1239
VODA
840 111 111
HZS (Hasičský záchranný sbor) Liberec 950 471 100
Zdravotní středisko Příšovice
Trněný
482 728 344
Koucký
606 622 477
zubní
482 728 390
oční
482 728 253

lékárna
482 728 447
rehabilitace 482 728 272
gynekolog
774 466 340
dětské
482 728 255

155
156

