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Jubilanti v měsíci červnu
pan Jisl Václav
paní Šikolová Jana
pan Laurin Josef
paní Jiránková Božena
paní Nová Eva
paní Šenberková Lucie

80 let
80 let
70 let
70 let
60 let
40 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Okrsková soutěž SDH
Chtěla bych poděkovat našim dětem, ženám, mužům a „ staré gardě“  za skvělou
reprezentaci naší obce na okrskové soutěži k příležitosti 130. výročí založení SDH ve
Svijanském Újezdě. Děkuji dámám za napečení luxusních sladkých dobrot.
A ještě jedno velké DÍKY všem, kteří nám pomáhali s občerstvením ve stánku
a DJ Joe Joy .
Petra Bursová
Pokladní
OÚ hledá na letní sezonu zájemce na pozici pokladní pro vstup do bazénu. Hlásit se
můžete na obecním úřadu.
Permanentky do bazénu
OÚ připravil pro občany permanentky do bazénu, platné na období 6-8/2019,
v hodnotě 500,- Kč / 20 vstupů dospělí, 200,- Kč / 20 vstupů děti, 300,- Kč / 10
vstupů dospělí. Jednorázové vstupné na den 40,- Kč dospělí a 20,- Kč děti zůstává
nadále v platnosti. Permanentky si můžete zakoupit od 10. června na OÚ.
Sběrný box
Na obecním úřadě je umístěn sběrný box na malé vysloužilé elektrozařízení
např: hračky, nářadí, telefony, klávesnice, kalkulačky a baterie.
Tělocvična ZŠ
Hledáme dobrovolníka na obložení stěn plovoucí podlahou v tělocvičně ZŠ.
Pokud jste zruční a chcete nám pomoci, prosím ozvěte se na obecní úřad. Děkujeme

Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 23. 6. 2019 od 11:45 – 11:55
hod. před budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
- Oleje a tuky
- Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
- Barvy, lepidla a pryskyřice
- Rozpouštědla
- Kyseliny
- Zásady (hydroxid)
- Nepoužitá léčiva (léky)
- Pesticidy (hnojiva)
- Akumulátory, baterie, články a zářivky
Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství
odpovídající provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno:
- Elektro
- Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Nezapomeňte si přinést občanský průkaz!
Dětské sportovní a zábavní odpoledne
Tenisový klub pořádá v sobotu 29. 6. 2019 od 14:00 sportovní a zábavní odpoledne
pro děti a rodiče. Akce se bude konat tradičně v areálu koupaliště ve Svijanském
Újezdě, připraveny budou zábavné sportovní soutěže o ceny. Můžete se těšit i na
dobrůtky z udírny a bohaté občerstvení. Přijďte se s dětmi pobavit a společně zahájit
letní prázdniny. Těšíme se na Vás.
TK Svijanský Újezd

Slavnosti Svijanského piva
V sobotu 13. července 2019 pořádá Pivovar Svijany ve spolupráci s naší obcí
30. Slavnosti Svijanského piva. Tato akce je ukázkou dovedností našich občanů, bez
Vaší pomoci bychom ji však pořádat nemohli. Věřím, že i v letošním roce se aktivně
zapojíte do příprav a vlastního průběhu celé akce. V polovině června začneme
zajišťovat obsazování pořadatelské služby. Hlásit se můžete u Květy Prokorátové,
Jindřicha Picka nebo na OÚ.
Předem Vám děkuji jménem všech organizátorů za Vaši pomoc.

