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Naši jubilanti v měsíci
ěsíci únoru:
paní Odcházelová Květuše
paní Vajsová Lidmila
paní Poršová Libuše
pan Braunsberger Vladimír

85 let
85 let
75 let
65 let

pan Drahoňovský
ovský Aleš
pan Erban Daniel
pan Rulec Martin

45 let
25 let
18 let

ě zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Jubilantům přejeme hodně

Zveme Vás na společenský
enský ples
Sbor dobrovolných hasičů,
čů Český zahrádkářský
zahrádká
svaz a Obecní úřad
řad ve Svijanském Újezdu
pořádají v sobotu 25. února 2017 tradiční společenský
enský ples na sále Hospůdky
Hospů
v Chaloupkách. Začátek
tek je ve 20 hod. Po celý večer
ve
bude hrát skupina
a GRADACE.
Vstupné 100,- Kč + ke vstupence 4 losy tomboly zdarma.
Od 20.15 hod vystoupí taneční
ční skupina REBELKY pod vedením paní učitelky
čitelky Jany Černé.
Pořádající
ádající organizace žádají své členy a příznivce o příspěvek
vek do tomboly, která bude
vybírána v pátek 24. února na sále od 17 hod. Pokud Vám tento čas nevyhovuje, můžete
m
příspěvek
vek do tomboly odevzdat na obecním úřadu.
ú
Věřím,
ím, že do tomboly přispějí
př
nejen
členové a příznivci pořádajících
řádajících organizací, ale i podnikatelé
podnikatelé a živnostníci z naší obce. Za
příspěvky do tomboly Vám předem
ředem děkují
d
pořadatelé společenského
enského plesu.
Jménem všech pořádajících
ádajících organizací jste srde
srdečně zváni.

Dětský karneval
Sbor dobrovolných hasičů
čů pořádá v neděli 26. února od 14 hod. na sále Hospůdky
H
v Chaloupkách dětský
tský karneval. O zábavu se postarají paní učitelky
u itelky Iva Koť
Koťátková a Jana
Černá, hudbu zajistí DJ Jiří
ří Jonáš. Těšíme
šíme se na maskované, ale i ostatní dě
děti.
Vstupné dobrovolné.

Zprávy z OÚ
V současné době se intenzivně pracuje na roční účetní závěrce
rce roku 2016 a p
připravujeme se
na audit roku 2016.
V prosinci 2016 byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu komunikací.
V průběhu měsíce března
ezna bude vyv
vyvěšen na úřední desce a následně
ě schválen rozpočet
rozpo
na
rok 2017.

Ptačí chřipka
V pátek 27.1. 2017 nám oznámila Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
výskyt ptačí chřipky v obci Kadeřavec u Turnova. Naše obec se náchází v tzv.
ochranném pásmu. Žádáme chovatele, aby zvýšili dohled nad svým chovem a
uhynutí jednotlivých kusů drůbeže nahlásili na Krajskou veterinární správu pro
Liberecký kraj nebo na obecním úřadu. Bližší informace najdete na obecní vývěsce
nebo na webových stránkách obce.
Obecné zásady ochrany před nákazou:
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení
minimální. Je třeba:
- chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích
výkalů
- poučit děti, aby se nedotýkaly nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s
drůbeží
- nezpracovávat nemocnou drůbež
- dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu
s drůbeží)
- ochrana domácích miláčků – psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými
nebo nemocnými ptáky
Zásady pro drobnochovatele:
V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do
venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř
budovy.
- ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně
žijícím ptactvem
- slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží
- v chovech, kde není možno zajistit chovy uzavřeném objektu, přijmout opatření,
která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky
- krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem
- pokud možno zamezit pohybu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní
ptáci
- pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke
kterým mají přístup volně žijící ptáci
- venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty,
zábrany)
- pokud je to možné a vhodné využít plašičů např. siluetu nebo maketu dravce
- zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků
- oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři
- nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků

Připravované akce:
Svijanský Újezd:
sobota 25.února - Společenský ples - hraje skupina GRADACE
neděle 26.února - Dětský karneval
Kobyly:
pátek 10. února - Školní ples
sobota 18. února - závod traktorů
Kulturní dům Pěnčín:
sobota 11. února - Pivovarský ples – hraje skupina KANCI PANÍ NADLESNÍ

