02/18

Naši jubilanti v měsíci únoru:
paní Brožová Danuše
paní Prokorátová Marie
paní Prokorátová Věnceslava
pan Fiala Oldřich
paní Susová Marie

80 let
80 let
75 let
75 let
70 let

paní Pokorná Věra
pan Vondráček Josef
pan Král Petr
pan Novotný Filip

70 let
65 let
30 let
18 let

Jubilantům přejeme hodně zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Zveme Vás na společenský ples
Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz a Obecní úřad ve Svijanském
Újezdu pořádají v sobotu 17. února 2018 tradiční společenský ples na sále
Hospůdky v Chaloupkách. Začátek je ve 20:00. Po celý večer bude hrát skupina
Fanta a Franta – NASTARÝKOLENA. Vstupné 100,- Kč + ke vstupence 4 losy
tomboly zdarma. Od 20:15 vystoupí taneční skupina REBELKY pod vedením paní
učitelky Jany Černé, vystoupení nese název „Rebelky v pavoučí síti“.
Pořádající organizace žádají své členy a příznivce o příspěvek do tomboly, která
bude vybírána v pátek 16. února na sále od 17 hod. Pokud Vám tento čas
nevyhovuje, můžete příspěvek do tomboly odevzdat na obecním úřadě. Věřím, že do
tomboly přispějí nejen členové a příznivci pořádajících organizací, ale i podnikatelé a
živnostníci z naší obce. Za příspěvky do tomboly Vám předem děkují pořadatelé
společenského plesu.
Jménem všech pořádajících organizací jste srdečně zváni.

Dětský karneval

Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli 18. února 2018 od 14:00 na sále
Hospůdky v Chaloupkách dětský karneval. O zábavu se postarají paní učitelky Iva
Koťátková a Jana Černá, hudbu zajistí DJ Jiří Jonáš. Těšíme se na maskované, ale i
ostatní děti. Vstupné je dobrovolné.

Přerušení dodávky vody

SčVK oznamuje, že 19. února bude přerušena dodávka pitné vody v celé obci a na
Močítkách od 8:00 do 12:00.

Volba prezidenta
V I. kole z celkového počtu 339 voličů přišlo k volbám 249 voličů.
Počet hlasů, které obdrželi jednotliví kandidáti: Mirek Topolánek 9 hlasů, Michal
Horáček 34 hlasů, Pavel Fischer 9 hlasů, Jiří Hynek 2 hlasy, Petr Hannig 2 hlasy,
Vratislav Kulhánek 1 hlas, Miloš Zeman 89 hlasů, Marek Hilšer 34 hlasů,
Jiří Drahoš 69 hlasů.
Ve II. kole z celkového počtu 346 voličů přišlo k volbám 251 voličů.
Počet hlasů, které obdrželi jednotliví kandidáti:
Miloš Zeman 120 hlasů, Jiří Drahoš 131 hlasů.

Prosba
Chtěla bych poprosit o zapůjčení historických fotografií naší obce, především
interiéru kaple. Zaručuji, že je v pořádku vrátíme, popřípadě ofotíme na počkání.
Děkuji za spolupráci.

Závod traktorů

V sobotu 24. února se na Zaháji u Nechálova uskuteční V. ročník závodu traktorů na
sněhu. Začátek je ve 13:00 hodin.

Akce v okolí:

9.2. - Sokolovna Nechálov - Školní ples
10.2. - Trávníček - masopustní průvod
17.2. - Sychrov - masopust na zámku
25.2. - Pěnčín - dětský karneval
3.3. - Sokolovna Nechálov - dětský karneval od 14:00
3.3. - Sokolovna Nechálov - tradiční KARNEVAL, zahraje hudební skupina Relax

