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Naši jubilanti v měsíci březnu
pan Prokorát Zdeněk
pan Buriánek Jiří
pan Karpíšek Oto
paní Pšeničková Veronika
pan Horvát Roman
pan Prskavec Aleš

75 let
65 let
45 let
30 let
30 let
30 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Ples společenských organizací a OÚ

byl pořádán v sobotu 17. února na sále Hospůdky v Chaloupkách. K tanci a poslechu
hrála skupina Fanta a Franta – NASTARÝKOLENA, během večera vystoupila
taneční skupina REBELKY pod vedením paní učitelky Jany Černé. Děkujeme těm,
kteří přišli a zároveň patří velký dík všem, kteří přispěli do tomboly.
V neděli 18. února pořádali naši hasiči tradiční dětský karneval. V průběhu karnevalu
vystoupily s tanečním programem naše Rebelky. Celý karneval byl v režii učitelek Ivy
Koťátkové a Jany Černé a skvělého DJ Jirky Jonáše, kteří připravili krásné
odpoledne pro více než 50 dětí. Moc Vám děkujeme!!!

Výročí 150 let kaple

Rok 2018 je významný nejen díky kulatým výročím České republiky, ale také i pro
občany Svijanského Újezdu, protože naše kaple slaví 150 let. Pokud všechno půjde
dle našich představ, tak bychom ji pro vás otevřeli na Velký pátek 30.3. 2018.
Vzhledem k tomu, že nám toho v kapli až na nějaké drobnosti moc nezůstalo,
pomohou nám z výzdobou děti a paní učitelky z naší ZŠ. Znovu bych Vás chtěla
poprosit, pokud máte doma historické fotografie, půjčte nám je, my si je pouze
ofotíme a v pořádku vrátíme.

Veřejná schůze zastupitelstva obce

se bude konat ve středu 28. března 2018 od 19:00 v hasičské zbrojnici. Na programu
je schválení rozpočtu 2018 a další záležitosti obecního zastupitelstva.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2018-2019

proběhne na naší škole ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 13:30 do 16:00 hod. Rodiče
s sebou potřebují rodný list dítěte a OP.

Místní knihovna
zve stávající i nové čtenáře na nové knihy. Především pro děti je připraveno mnoho
nových titulů např: několik dílů Deníku malého poseroutky, Deníku mimoňky, Káji,
super fráji, pro nejmenší čtenáře pět dílu Pachatelů dobrých skutků (Puntíkaři,
Duchaři, Bouráci aj.). Nezapomněli jsme ani na povinnou četbu: Fimfárum, Kytice,
Povídky Malostranské, Král Karel IV., Povídky z jedné a druhé kapsy, Dobrá a ještě
lepší jitra.…..

Kontejner na železo

Od 6.- 8. 4. 2018 bude do prostor návsi přistaven kontejner na železo.

Čistota v obci

Žádáme majitele psů, aby nenechali své miláčky volně pobíhat v obci a uklízeli si po
nich exkrementy. Uklidit, neznamená hodit pytlík s exkrementem za plot na hřiště!

Mateřinka

Děti z mateřské školy se 21. března od 15 hod. v Městském divadle Turnov zúčastní
již posedmé Turnovské mateřinky, v letošním roce s vystoupením Zelená je tráva,
fotbal to je hra.

Beseda o knize Přírodní klenoty Podještědí

Ve středu 14. března od 18:30 se uskuteční v Základní škole na Nechálově beseda
o knize „Přírodní klenoty Podještědí“ s autorem knihy RNDr. Dominikem Rubášem.
Promítání fotografií a povídání o geologických zajímavostech, skalách, jeskyních,
pramenech, památných stromech, vzácné flóře a fauně ...
Vstupné dobrovolné.

Pozvánka:

Sokolovna Nechálov 24. března taneční zábava - hraje hudební skupina ADAPTACE
Sokolovna Nechálov 31. března velikonoční taneční zábava -hraje skupina VÍKEND

Připravuje se:

30. dubna Opékání buřtů na hřišti s doprovodem country kapely BODLÁK od 18:00
1. května ČZS připravuje pěší výlet, podrobnosti naleznete v květnovém zpravodaji

Přejeme Vám veselé Velikonoce a sluncem zalité jaro!

