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Naši jubilanti v měsíci červnu
paní Zimmermannová Irena
pan Hauft Jiří
paní Laurinová Pavlína
pan Heininger
pan Maršík Petr
slečna Trnková Hana

75 let
55 let
45 let
45 let
45 let
25 let

Přejeme všem oslavencům
m pevné zdraví a mnoho osobních
osobní úspěchů.
ě ů.

Sběr nebezpečného
ného odpadu
provádí Severočeské
eské komunální služby s.r.o. v ned
neděli 11. 6. 2017 od 11:45 – 11:55 hod. před
budovou OÚ.
Přijímány
ijímány budou následující druhy odpadu:
− léky všeho druhu
− domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla,
(
kyseliny,
y, louhy, vývojky a ustalovače,
ustalova
chemické
přípravky
ípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů
plevel a škůdců atd.). Vše řádně
ě označ
označené!
− zbytky starých barev, obaly od barev
− televizory, ledničky, zářivky,
řivky, všechny druhy akumulátor
akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
− upotřebené
bené motorové oleje (v uzavřených
uzav ených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál
edávány občany
obč
na označeném stanovišti osobně.. Zákaz odkládat
− odpady budou předávány
odpady před příjezdem
íjezdem mobilní sběrny!
sb
Nezapomeňte občanský průkaz.
Pokladní
OÚ hledá zájemce na pozici pokladní
poklad pro vstup do bazénu na červenec
ervenec a srpen. Hlásit se
můžete na obecním úřadu.
Permanentky do bazénu
OÚ připravil pro občany obce permanentky do bazénu platné na období 66-8/2017 v hodnotě
500,- Kč / 20 vstupů dospělí,
ělí, 200,200, Kč / 20 vstupů děti, 300,- Kč / 10 vstupů dospělí.
Jednorázové vstupné na den 40,40, dospělí a 20,- děti zůstává
stává nadále v platnosti.
Permanentky si můžete
žete zakoupit od 15. června na OÚ.
Svoz barevných pytlů
Pytle na směsný plast a tetrapaky se budou vyvážet pouze první pracovní den v měsíci od
domů. Vzhledem k tomu, že někteří
ně
spoluobčané
ané dávají komunální odpad i do těchto pytlů,
již není možné přinést pytle k rampě. Děkujeme za pochopení.

Info z MŠ Svijanský Újezd
Taneční vystoupeni MŠ s názvem „NA OSTROVĚ CASALI“ vyhrálo oblastní kolo
TURNOVSKÉ MATEŘINKY a postoupilo do finále festivalu mateřských škol do Nymburka.
Nemalý úpěch měly i dívky z MŠ I. Mušková, A. Kramárová, B. Kochmanová, které
v lehkoatletickém trojboji obsadily krásné druhé místo. Neúspěšnější z děvčat byla B.
Kochmanová, která se z 33 účastnic umístila na pátém místě.
Všem účastníkům obou soutěží GRATULUJEME!
MŠ oznamuje, že jsou stále volná místa pro školní rok 2017/2018.
Přerušení dodávky elektřiny
Ve dnech 15. a 16. června bude přerušena dodávka elektřiny od 7:00 do 17:00.
Výlet do Mirakula
Připomínáme účastníkům výletu do Mirakula, že odjezd je v sobotu 3.6. 2017 v 9:15 od OÚ.
Kynologický víkend
Frisbee závod 10. - 11.6.2017 se bude konat na louce u hřiště.
Cyklovýlet
V sobotu 24.6.2017 pořádá výbor zahrádkářů cyklovýlet. Sraz účastníků v 9:00 před
budovou OÚ. Děti do 10let v doprovodu rodičů. Nutno dodržet bezpečnostní prvky (helma,
reflexní označení). Trasa výletu : Svijanský Újezd- Koryta-Doubrava-Žehrov (zde bude
občerstvení a odpočinek) – Žďár (zmrzlina)–Příšovice -Svijanský Újezd. Každé dítě dostane
drobný příspěvek na občerstvení a zmrzlinu.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Dětský sportovní den
Tenisový klub pořádá a srdečně zve na dětský sportovní den který se bude konat 1.7.2017
od 13:00 na hřišti u koupaliště ve Svijanském Újezdě. Připraveny budou zábavné sportovní
soutěže různých druhů, k dispozici budou trampolíny a projížďky na koních. Občerstvení
zajištěno. Přijďte si s dětmi užít první prázdninový den.
Obecní úřad v Korytech,
zve na hřiště v Korytech na letní koncerty a divadelní představení: V pátek 23. června 2017
v 18 hodin koncert Veselá trojka (známá z TV Šlágr), v sobotu 24.června 2017 v 19 hodin
divadelní představení souboru Dobrovít s hrou Charleyova teta. Po divadle zahraje PUTNA k
tanci i poslechu.
V sobotu 26.srpna 2017 od 19.30 koncert Olympic revival
Slavnosti Svijanského piva
V sobotu 15. července 2017 pořádá Pivovar Svijany ve spolupráci s naší obcí 28. Slavnosti
Svijanského piva. Tato akce je ukázkou dovednosti našich občanů, bez Vaší pomoci bychom
ji však pořádat nemohli. Věřím, že i v letošním roce se aktivně zapojíte do příprav a vlastního
průběhu celé akce. V polovině června začneme zajišťovat obsazování pořadatelské služby.
Hlásit se můžete u Květy Prokorátové, Jindřicha Picka nebo na OÚ.
Předem Vám děkuji jménem všech organizátorů za Vaši pomoc.
Těšit se můžete na: Cop, Traktor, Hitmakers, Pavla Caltu, Mňágu a Žďorp, Evu Pilarovou,
Argemu, Mandrage, Dymytry, Krucipüsk, Isua, KonecKonců, Dixi, Jam&Bazar, Snap Call,
Veselí pozůstalí. Jako již tradičně vystoupí taneční skupina Rebelky a děti z naší MŠ u
kamenného podia od 16:00.
Výlet pro seniory
Stále jsou volná místa na výlet, pojede se na exkurzi závodu Škoda auto a.s., návštěvu
automobilového muzea a po obědě prohlídku muzea letectví v M.B., cena výletu je 300,- Kč.
V ceně výletu je zahrnuto vstupné a oběd. Odjezd 15.6. 2017 cca v 8:00 od OÚ.

