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Naši jubilanti v měsíci květnu
pan Šritr Přemysl
pan Hajduk Jiří
paní Prokorátová Květuše
slečna Najmonová Kateřina

75 let
70 let
65 let
20 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Volby do Evropského parlamentu
V pátek 24. května od 14:00 do 22:00 a v sobotu 25. května od 8:00 do 14:00 se
uskuteční volby do Evropského parlamentu. Volební místnost je na obecním úřadě,
hlasovací lístky budou doručeny všem voličům nejpozději 3 dny před dnem konání
voleb.
Výlet pro seniory
Společně s Obecním úřadem v Kobylech jsme připravili tradiční výlet pro naše
seniory. Letos 28. května navštívíme Frýdlantsko, odjezd autobusu v 7:30
z Nechálova. Cena výletu je 350,- Kč (zahrnuje oběd a vstupné), zájemci se mohou
hlásit do 22. května na obecním úřadě.
Okénko ze školy
V první řadě bych chtěla moc poděkovat Obci Svijanský Újezd za financování
rekonstrukce tělocvičny, která již nevyhovovala hygienickým požadavkům. Velký dík
patří všem šikovným řemeslníkům, kteří se na opravách podíleli. Už se moc těšíme,
až si v ní „zaskotačíme“.
Máme po zápise do 1. ročníku na naši školu. Zapsali jsme 7 nových žáčků, na které
se již moc těšíme. Věřím, že se nám bude dobře pracovat a budou z nás fajn
kamarádi.
Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 9. května od 10 do 11.30 hodin v budově MŠ.
Mgr. Iva Koťátková
Vážení přátelé,
užívejme si dny pracovního volna v klidu (především neděle a svátky), a proto nechte
v tyto dny odpočívat své motorové stroje (sekačky, křovinořezy, apod.).
Děkujeme

Oprava komunikace na Habřině
Na konci dubna byla ukončena oprava komunikace na Habřině, akci považuji za
kvalitně odvedenou, celková částka opravy činí 1 600 000,-Kč. Individuálnímu
přístupu jsme byli otevřeni a kdo chtěl, měl možnost se domluvit na konkrétních
úpravách. Mrzí mě přístup některých spoluobčanů, kteří se nedokázali vyjádřit před
nebo v průběhu opravy a se stížnostmi se na nás obraceli až po ukončení akce.
Abychom předešli spekulacím paní Eva Nová si vjezd do garáže zaplatila a také
paní Jana Dvořáková (v uličce) si opravu části svého pozemku zafinancovala sama.
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.
Kontejner
Vážení spoluobčané, prosíme Vás, abyste nevyhazovali žluté a oranžové pytle do
kontejneru na plast. Pytle se tříděným odpadem se sváží každý první pracovní den
v měsíci, nebo je můžete nechat na rampě u obecního úřadu.
Popelnice na JEDLÉ oleje
Oranžová popelnice na JEDLÉ oleje byla přistavena ke kontejnerům u obchodu.
Stačí slít jedlé tuky do pet lahví a vhodit do popelnice.
Pokladní
OÚ hledá na letní sezonu zájemce na pozici pokladní pro vstup na koupaliště.
Hlásit se můžete na obecním úřadu.
Akce v okolí:
10. 5. Pěnčín QUEENIE Word Queentribute band +THE BEATLES VETERAN CLUB
25. 5. Pěnčín ADAPTACE
Připravuje se:
Tenisový klub připravuje 29. 6. 2019 sportovní a zábavní odpoledne pro děti a rodiče.

