03/17

Naši jubilanti v měsíci
síci březnu
b
paní Sluková Marie
paní Prokorátová Jaroslava
paní Filipová Miloslava
pan Holan Pavel

80 let
75 let
75 let
18 let

Přejeme všem oslavencům
m pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
úsp

Ples společenských
enských organizací a OÚ
byl pořádán
ádán v sobotu 25. února na sále Hospůdky
Hosp dky v Chaloupkách za účasti
úč
cca 125
návštěvníků.. K tanci a poslechu hrála skupina GRADACE, během
během večera
več
několikrát
vystoupila taneční
ní skupina REBELKY pod vedením paní učitelky
učitelky Jany Černé.
Děkujeme těm, kteří přišli, a zároveň
zárove patří velký dík všem, kteří přispě
řispěli do tomboly.
V neděli 26. února pořádali
řádali naši hasiči
hasi tradiční dětský
tský karneval. V průběhu
prů ě karnevalu
vystoupily s tanečním
ním programem naše Rebelky. Celý karneval byl v režii učitelek
u
Ivy
Koťátkové a Jany Černé
né a skvělého
skvě
DJ Jirky Jonáše, kteří připravili
řipravili krásné
odpoledne pro více než 50 dětí.
dě Moc Vám děkujeme!!!

Veřejná schůze
ze zastupitelstva obce
se bude konat ve středu
ředu 29.3.2017 od 19 hod v hasičské
hasi ské zbrojnici. Na programu je
schválení rozpočtu 2017 a další záležitosti obecního zastupitelstva.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2017-2018
2017
proběhne na naší škole ve čtvrtek
č
20.4. 2017 od 13:30 do 15:30
0 hod.
hod Rodiče s
sebou potřebují
ebují rodný list dítěte
dítě a OP.

Mateřská
ská škola Svijanský Újezd
oznamuje, že zápis dětí
ětí do mateřské
mate
školy se koná ve středu 26.4.2017
od 10 – 11.30 hod. Je nutné si předem
p
vyzvednout přihlášku
ihlášku pro přijetí dítěte
dít
do MŠ.
Děti z mateřské
ské školy se 23. března
b
od 15 hod. v Městském
stském divadle Turnov zúčastní
zú
již pošesté Turnovské
é mateřinky,
mateř
v letošním roce s vystoupením Na ostrově
ostrov Casali.

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 2. 2017, usnesením č. 1/2017 obecně
závaznou vyhlášku o nočním klidu. Celé znění vyhlášky najdete na úřední desce.

Popelnice a poplatek za psa na rok 2017
připomínáme termín do 31.3.2017 zaplatit popl. za psa + alespoň ½ popelnice. Pro
bezhotovostní platbu – číslo bankovního účtu 108757902/0300, v.s. číslo domu.
Aktuální ceník byl zveřejněn již ve zpravodaji Leden 2017, popř.
všechny zpravodaje zpětně můžete najít i na webových stránkách obce
www.svijanskyujezd.cz..

Místní knihovna
zve stávající a nové čtenáře na návštěvu, čekají na Vás nové knihy z Krajské
knihovny v Liberci. Od 1.4. 2017 bude změna v otevírací době, nově od 18:00 do
20:00, ale úterý zůstává.

Kontejner na železo
Od 7.- 9. 4. 2017 bude do prostor návsi přistaven kontejner na železo.

Rozpis fotbalových zápasů TJ Sokol Pěnčín
25.03.2017 15:00
02.04.2017 16:00
08.04.2017 16:30
16.04.2017 17:00
22.04.2017 17:00
30.04.2017 11:00
06.05.2017 17:00
13.05.2017 17:00
20.05.2017 17:00

Pěnčín - Rozstání
Frýdlant B - Pěnčín
Pěnčín - Mimoň
Doksy B - Pěnčín
Pěnčín - Jenišovice
Holany - Pěnčín
Pěnčín - Mšeno B.
Hodkovice n. M. - Pěnčín
Pěnčín – Jablonné

Od 27.5.2017 do 24.6.2017 ještě Sokol odehraje 5 nadstavbových zápasů o konečné
umístění buď o 1. - 6. místo nebo o 7. - 12. místo. Vše bude dané po posledním
zápase 20.5.2017.

Finanční úřad pro Liberecký kraj ÚzP v Turnově
Mimořádné úřední hodiny podatelny:
pondělí 27. 3. – pátek 31.3. 2017 8:00 – 17:00
pondělí 3. 4. 2017 8:00 – 18:00

Sokolovna Nechálov Vás zve:
4.3. Karneval - hraje skupina Relax
25.3. Taneční zábava - hraje skupina Adaptace

