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Naše jubilantka v měsíci březnu
slečna Heiningerová Barbora

18 let

Přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Ples společenských organizací a OÚ
se uskutečnil v sobotu 22. února na sále Hospůdky v Chaloupkách a byl
podpořen hojnou účastí v celkovém počtu 122 účastníků. K tanci a
poslechu hrála skupina LOGR. Velký dík patří všem, kteří přispěli do
tomboly, která byla opravdu bohatá.
V neděli 23. února pořádali naši hasiči tradiční dětský karneval.
V průběhu karnevalu vystoupila taneční skupina Rebelky pod vedením
paní učitelky Jany Černé. 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!!!
Zpoplatnění hrobového místa
Od 1. 3. 2020 vstupuje v platnost nový řád veřejného pohřebiště,
z tohoto důvodu budou zpoplatněna hrobová místa a údržba hřbitova.
Cena je 500,- Kč na 5 let, tuto částku můžete uhradit od 1. 5. do 31.8.
2020 na obecním úřadu.
Řád veřejného pohřebiště je k nahlédnutí na obecním úřadu.
Veřejná schůze zastupitelstva obce
se koná v pondělí 30. března 2020 od 18:00 v hasičské zbrojnici. Na
programu je schválení rozpočtu 2020 a další záležitosti obecního
zastupitelstva.
Po schůzi bude pro zájemce následovat promítání jedinečného
videozáznamu, který byl pořízen při příležitosti 100 let založení SDH ve
Svijanském Újezdu a dokumentuje průběh výroční schůze a hasičské
soutěže z roku 1989. Budeme rádi, když si přijdete zavzpomínat.

Vážení spoluobčané,
prosím neplňte pytle na tříděný odpad po okraj a zavazujte je, jinak se
pytle trhají a špatně se s nimi manipuluje. Vyvážíme pouze tříděný
odpad v barevných pytlích, které obdržíte zdarma na obecním úřadu.
V dubnu připravujeme:
- přistavení kontejneru na železo
- svoz ledniček a televizí
Český zahrádkářský svaz připravuje
jarní výlet 1. 5. 2020 na Riegrovu stezku u Semil, podrobnější informace
v dubnovém zpravodaji.
Akce v okolí:
14. 3. Pěnčín 18:00 komedie Já jsem ty, miláčku! - hraje DS Vojan z
Českého Dubu
15. 3. Pěnčín 14:00 dětský karneval
20. 3. Vlastibořice 19:00 detektivní komedie Do hrobky tanečním
krokem - hraje DS z Lučan
21. 3. Vlastibořice 15:00 pohádka Čmelák Brundibár pátrá, radí,
informuje aneb co se děje na louce - hraje DS z Hodkovic nad Mohel.
21. 3. Vlastibořice 19.00 komedie Tchýně na zabití - hraje DS ze Slané
21. 3. Pěnčín 20:00 OLDIES PÁRTY
4. - 5. 4. Velikonoční trhy na Sychrově

