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Naši jubilanti v měsíci březnu
paní Šiftová Anna
paní Šritrová Jana
pan Kubík František
pan Mohelský Jiří

75 let
65 let
50 let
45 let

paní Čadová Marcela
pan Najmon Jaroslav
pan Kopecký Michal
pan Urbánek Karel

45 let
45 let
35 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Pozvánka

Hospůdka v Chaloupkách Vás srdečně zve v sobotu 14. 4. 2018 od 17:00 na další
neobyčejný tematický večer ve stylu starého Chicaga. V nabídce budou americké
burgery, hovězí steak, pečená žebra, tradiční americký desert a další …..
Jack Daniels bude odměnou za stylové oblečení.

Country večer

Stánek na hřišti Vás zve v pondělí 30. 4. 2018 od 18:00 na opékání buřtů, které Vám
zpříjemní country skupina BODLÁK.

Výlet zahrádkářů 1. 5. 2018
Trasa výletu : Bedřichov – Královka – Prezidentská chata – Kristiánov – Šámalova
chata na Nové louce – Bedřichov. Délka trasy cca 15km. Na Šámalově chatě je
zajištěn pozdní oběd. Výběr je ze 3 jídel, každý si vybere při přihlášení na OÚ.
Odjezd v 8:30 od budovy OÚ. Cena výletu 150 Kč dospělý, 100 Kč dítě do 15let.
Termín přihlášek do 25. 4. 2018. Po tomto termínu bude záloha nevratná, případnou
náhradu si zajistí každý za sebe sám.

Májové oslavy

Obecní úřad společně se Sborem dobrovolných hasičů ve Svijanském Újezdě
pořádají Oslavy dne vítězství a ukončení II. světové války.
Zahájení v pondělí 7. května 2018 v 19:30 hod. pietním aktem a položením kytice
k pomníku padlých. Od pomníku povede lampiónový průvod na hřiště, kde bude
zapálena vatra a zahraje po celý večer dechová hudba Plechařinka z Bílé.
Připraveno je bohaté občerstvení.

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.

Mateřská škola Svijanský Újezd
oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy se koná ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 10:00
do 11:30. Je nutné si předem vyzvednout přihlášku pro přijetí dítěte do MŠ.

Změna otevírací doby

Místní prodejna potravin oznamuje, že bude otevřeno pondělí – pátek 7:30 – 12:00 a
v sobotu 7:30 – 11:00.

Kontejner na železo

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

Kaple

Díky velkým ohlasům necháme kapli otevřenou každý víkend, a to až do 8. 5. 2018.

Připravovaný výlet pro seniory

OÚ Kobyly a OÚ Svijanský Újezd připravuje tradiční výlet pro seniory. V letošním
roce je naplánován výlet na 12. června 2018 do Prahy a okolí. V plánu je exkurze
Letiště Václava Havla a jiné ještě upřesníme.

SDH Havlovice,

pořádá v sobotu 21. dubna zájezd do divadla Palace do Prahy na bláznivou komedii
"Do ložnice vstupujte jednotlivě". Jedná se o představení v podání předních českých
herců, ve kterém i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být
náhle těsná...
Odjezd autobusu v 15.00 z Nechálova, Havlovic a Svijanského Újezda. Před
představením budou cca 2 hodiny na volný program. Cena zájezdu: Kč 500,-Prodej vstupenek a bližší informace: Marcela Bínová, Havlovice, tel: 606 525 153.

Divadlo Sezemice

Spolek Sezemice MB a Divadýlko na dlani Vás zve na představení BYLO NÁS PĚT
ANEB KLUCI NESTÁRNOU v pátek 13.4. 2018 od 19:30 na sále v Sezemicích,
vstupné je 80,- Kč.

