02/22

Naši jubilanti v měsíci únoru
paní Vajsová Ludmila
paní Odcházelová Květuše
paní Poršová Libuše
pan Braunsberger Vladimír
pan Drahoňovský Aleš
pan Adam Michal
slečna Adamová Tereza

90 let
90 let
80 let
70 let
50 let
20 let
20 let

Přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Vzkaz od paní pošťačky
„Po patnácti letech, kdy k vám doručuji, se s vámi musím rozloučit. Vedení České
pošty vymyslelo, že vaše doručovatelky, které k vám jedenáct let jezdí z Hodkovic
nad Mohelkou, se musí k 1. 3. 2022 přestěhovat na depo Turnov. Jelikož bydlím
v Liberci, tak je bohužel pro mě nepřijatelné na tomto místě setrvat.
Bylo mi tu s vámi v tomto hezkém kraji dobře.
Všem přeji v této zvláštní covidové době hodně zdraví a pohody.“
Petra Mužáková

Informace Policie ČR - DEJTE SI POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY!
Milí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat po telefonu o předání peněz či o jejich
bankovní převod, hovor okamžitě ukončete! Podvodníci, kteří v současné době
nahradili takzvané šmejdy, se v telefonních hovorech nestydatě vydávají za zástupce
vašich dětí nebo vnuků, které se údajně dostali do nesnází, z nichž se mohou rychle
vyplatit. Za vymyšlenou záchranu vašich potomků po vás budou chtít i statisíce
korun. Žádné peníze jim nedávejte a ani neposílejte! Bez ohledu na to, co vám říkají,
po skončení takového podezřelého telefonátu ihned kontaktujte svou rodinu a
informace si u ní ověřte. Nestaňte se obětí podvodu! Pokud se nikomu z příbuzných
nedovoláte, obraťte se s důvěrou na naši bezpečnou linku 158, jsme tu pro vás!

Čistota v obci
Žádáme majitele psů, aby nenechali své miláčky volně pobíhat v obci a uklízeli si po
nich exkrementy. Uklidit, neznamená hodit pytlík s exkrementem za plot na hřiště!
Zároveň bychom chtěli požádat, aby někteří jedinci nepohazovali odpadky po obci,
obzvlášť v okolí „Volší“ a hřiště, od toho jsou odpadkové koše, popelnice!
Děkujeme.

OZNÁMEMÍ ČESKÉ POŠTY - Otevírací hodiny pro veřejnost:
Pondělí
10:00- 12:00
přestávka 12:00-13:00
Úterý
08:00- 12:00
přestávka 12:00-13:00
Středa
10:00- 12:00
přestávka 12:00-13:00
Čtvrtek
08:00- 12:00
přestávka 12:00-13:00
Pátek
08:00- 12:00
přestávka 12:00-13:00
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno

13:00- 18:00
13:00- 16:00
13:00- 18:00
13:00- 16:00
13:00- 16:00

Nová autobusová linka do Turnova
Od 12. 12. 2021 byl zaveden na lince 362 nový spoj 28, který jede ze Svijanského
Újezdu v 6:18 přes Pěnčín do Turnova na Terminál u žel. stanice, kde by měl být
před 6:36 hod.
Dětský lékař v Příšovicích MUDr. Jitka Košková
Oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude ordinace uzavřena od 21. 2. – 25. 2.,
zástup dle telefonické domluvy MUDr. Žofie Hanzely ordinace Hodkovice nad
Mohelkou nebo Český Dub: www.vasepediatrie.cz, tel: 777 255 287, ordinace Český
Dub: 485 147 534.

Tenisový ples 2022
TK Svijanský Újezd Vás srdečně zve na Tenisový ples, který se koná
v pátek 11. března 2022 od 20:00 na sále Hospůdky v Chaloupkách ve Svijanském
Újezdě. K tanci a poslechu Vám zahraje skupina Vikend Rock. Připravena bude
bohatá tombola, vstupné 150,- Kč.
Předem děkujeme za příspěvky do tomboly, kterou budeme vybírat ve
čtvrtek 10. března od 17:00 na sále. Případně ji můžete zanechat na obecním
úřadě.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
TK Svijanský Újezd

