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Naši jubilanti v měsíci dubnu
pan Laurin Josef
paní Drahoňovská Petra
paní Černá Jaroslava

50 let
45 let
40 let

slečna Laurinová Radka
slečna Wagnerová Nikol
slečna Urbánková Amálie

25 let
20 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019-2020
proběhne na naší škole ve čtvrtek 16. dubna 2019 od 13:30 do 17:00 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 9. 5. 2019 od 10:00
do 11:30. Je nutné si předem vyzvednout přihlášku pro přijetí dítěte do MŠ.
Oprava komunikace
Začátkem dubna byla zahájena oprava komunikace na Habřině a uličky (Buckovi,
Havlovi, paní Dvořáková). Přípravné práce již začaly a zhruba v polovině dubna by
mělo být vše hotovo.
Popelnice na JEDLÉ oleje
Během měsíce dubna bude přistavena ke kontejnerům u obchodu oranžová
popelnice na JEDLÉ oleje. Stačí slít jedlé tuky do pet lahví a vhodit do popelnice.
Sběr nebezpečného odpadu
Ve čtvrtek 25. 4. od 15:00 do 17:00 budeme vybírat na rampě u obecního úřadu
elektrospotřebiče, které nepatří do kontejneru na elektroodpad např.: lednice,
televizory, monitory od PC, pračky.
Opékání buřtů
Stánek na hřišti Vás zve v úterý 30. 4. 2019 od 18:00 na opékání buřtů, které Vám
zpříjemní živá hudba Sedláček a syn. Těšíme se na Vás.

Májové oslavy
Obecní úřad společně se Sborem dobrovolných hasičů ve Svijanském Újezdě
pořádají Oslavy dne vítězství a ukončení II. světové války.
Zahájení v úterý 7. května 2019 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.
Výlet zahrádkářů 1. 5. 2019
Dne 1.5.2019 se uskuteční prvomájový výlet do Janských Lázní. Nejprve bude cca
4,5 km procházka s návštěvou rozhledny Zlatá vyhlídka, odtud prohlídka lázeňské
kolonády, kde bude i možnost oběda (tentokrát si zajistí každý sám). Potom společně
navštívíme Stezku korunami stromů. Z výšky 45 metrů uvidíte, v čem je krása
Krkonoš jedinečná. Doporučujeme čepici nebo šátek s sebou. Ceny: dítě do 15 let
200 Kč, člen ČZS 250 Kč, ostatní 400 Kč. Odjezd autobusu je v 8:30 od budovy OÚ.
Přihlášky a platba do 26. 4. 2019 na OÚ. Po tomto termínu se peníze nevrací.
Okrsková soutěž SDH
Sbor dobrovolných hasičů ve Svijanském Újezdě si v letošním roce připomíná
130. výročí založení sboru. V rámci oslav tohoto výročí pořádá SDH ve spolupráci
s obcí v sobotu 25. 5. 2019 Okrskovou soutěž od 13:00 na hřišti. Prosíme dámy,
které rády pečou o sladké příspěvky. V průběhu soutěže a po ní se o hudební
doprovod postará DJ Joe Joy. Bohaté občerstvení je zajištěno. Jste srdečně zváni.
Knihovna
Jsou pro vás připraveny nové knihy v knihovně a výměnný fond.
Výlet pro seniory
Výlet pro seniory se připravuje na 28. května, bližší informace v květnovém
zpravodaji.
Akce v okolí
20. 4. Sokolovna Nechálov – VÍKEND ROCK
13. – 14. 4. Velikonoční trhy na zámku Sychrov

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ A SLUNEČNÉ SVÁTKY JARA

