Naši jubilanti v měsíci dubnu
paní Mohelská Hana
paní Čermáková Marie
pan Rympler Tomáš

65 let
60 let
35 let

paní Kopecká Andrea
pan Šifta Zdeněk

30 let
20 let

Přejeme Vám do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti !

Vážení přátelé a

odpůrci

31. března jsem po 25 letech a 5 měsících odstoupil z funkce starosty obce. Byl to krásný a
příjemný kus života, kdy jsem poznal mnoho zajímavých lidí, většinu z nich velice příjemných
a přátelských. 25 let je zhruba jedna třetina lidského života, a tak bych mohl bilancovat a
hodnotit - ale nebudu.
Každý, kdo ŽIJE v této obci a sleduje běžný život, a to co se v něm děje a událo si vše
zhodnotí sám. Já sám mám z této doby docela příjemný pocit. Obec je velmi slušně
vybavena občanskou vybaveností – škola, školka, obchod, dvě restaurace, kompletní
plynofikace, veřejný vodovod, internetové pokrytí, vybavení pro sport a zábavu – hřiště
s koupalištěm, tenisový kurt, hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště v parku, protipovodňová
opatření a další, ale v dnešní době již běžné věci. Zachovejme obec takovou jakou je
v dnešní době. Nedělejme nějaké změštění – rozšiřování o nějaké velké lokality k bydlení.
Zachovejme obec především pro ty, kteří mají k obci nějaký vztah. Zachovejme i nadále
zažité tradice a společenské akce – 7. květen, slavnosti piva, společenský večer pořadatelů,
akce pro děti, rozsvícení vánočního stromu, společenský ples, sportovní akce a vše, co se
dělá pro příjemný život v obci.
Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
Děkuji Vám za dlouholetou přízeň a podporu, kterou jste mi vyjadřovali především při
volbách. Snad jsem Vás moc nezklamal. Děkuji akciové společnosti AGRO Rubín a všem
jejím zaměstnancům, u kterých jsem vždy nacházel podporu a pomoc. Loučím se z pozice
starosty, ale neztrácím se úplně. Alespoň do konce volebního období budu pomáhat, kde
bude potřeba z pozice neuvolněného místostarosty.
Ještě jednou Vám děkuji a přeji vše dobré
Kratochvíl Blahoslav

Vážený a milý pane starosto!
za všechny žáky, děti a zaměstnance školy Vám děkuji za dlouholetou a vstřícnou
spolupráci. Byl jste vlídný, přístupný a jednání s Vámi byla smysluplná. Problémy jste řešil
objektivně a rozumně. A neměl jste to vždy se školou a školkou jednoduché. Šlo i o existenci
a různé nepříjemné organizační záležitosti, finanční a personální. Byl jste pro nás oporou a
Váš kladný vztah k existenci základní školy v obci z Vás vyřazoval a nás všechny motivoval
k aktivitě. Dával jste nám naději i šanci na přežití. To se nám společně povedlo – v září 2016
budeme škola dvojtřídní s 5 ročníky a 24 dětmi. Od září 2015 jsme škola a školka krásná a
barevná na první pohled. Snažíme se, aby barevně a krásně bylo i uvnitř.
Děti ze školky i žáci ze školy Vás mají rádi a zůstanete pro nás panem starostou.
Těšíme se na další spolupráci a na Vaše milé návštěvy u nás ve škole a školce.
Do dalších dnů Vám přejeme radost ze života a dobré zdraví.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Zdeňka Piflová
Naší nové paní starostce Petře Bursové přejeme
spolupracovníky, tvůrčí nápady, optimismus a nadhled.
Za svědomitou práci v MŠ děkujeme.

hodně

štěstí,

spolehlivé

Mateřská škola Svijanský Újezd
oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy se koná 20.4.2016 od 10 – 11.30 hod. Je nutné
si předem vyzvednout přihlášku pro přijetí dítěte do MŠ.

Čarodějnice
Tenisový klub Svijanský Újezd pořádá v sobotu 30.4.2016 od 14 hod v areálu u koupaliště
Čarodějnický rej. Pro dospělé i děti je připraveno bohaté občerstvení a zábavné soutěže.
Přijďte se příjemně pobavit a užít si s dětmi krásné odpoledne.
Těšíme se na vaši účast. TK

Hospůdka v Chaloupkách
Vás srdečně zve na večer plný zlatých českých hitů v podání hudební skupiny AGNES, který
se koná 8.4. od 19 hod.
V pátek 22.4. pořádá večer s country skupinou Z okolí, od 19 hod.

Masáže
Nově otevřený masážní salon Na Habřině v „Pastelkové ulici“ – Hana Brychová, Svijanský
Újezd 116 – Vám nabízí klasické, sportovní či medové masáže. Kompletní fyzická i
psychická relaxace, regenerace těla, rekonvalescence po nemoci, úrazech či operacích,
detoxikace organismu. Možnost i ve večerních hodinách či o víkendu. Nabízím masážní
dýchánky pro skupinu kamarádek s posezením u dobrého čaje. Objednávky telefonicky na
čísle 602 552 460 nebo mailem na hakaa@seznam.cz

Divadlo v KD Pěnčín
10. dubna od 18 hod. zahraje Divadelní společnost VOJAN z Českého Dubu hru Každému
jeho psychoterapeuta.

Vážení spoluobčané,
v poslední době se nám objevují v kontejnerech na tříděný odpad věci, které tam nepatří –
velké plasty a jiný odpad, dětské pleny, komunální odpad, který patří do kontejneru. Máte
problém – přijďte na OÚ a vyřešíme ho.
Uklízíme travnaté plochy plné psích výkalů. Pejskaři, na těchto prostorách si hrají i Vaše děti.

