Naši jubilanti v měsíci březnu
paní Marie Adamová
89 let
pan Zdeněk Šifta
70 let
pan Jiří Matoušek
45 let
pan Zdeněk Šifta
40 let
pan Jan Brodský
20 let
Přejeme Vám do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti!

Ples společenských organizací a Obú
se konal 26. února na sále Hospůdky v Chaloupkách. Ples se vydařil i přes menší návštěvnost.
Touto cestou děkuji Všem, kteří přispěli do tomboly a především těm, kteří se zúčastnili této
významné akce v naší obci.
V neděli pořádali hasiči dětský karneval – účast byla výborná. Tentokrát jsme zvolili jiný
program a tak je na Vás – máme v tom pokračovat a nebo se vrátit ke karnevalům v minulých
letech? Těším se společně s Vámi na další společenské akce pro děti a pro dospělé.

Humanitární sbírka šatstva
Sbírka šatstva se uskuteční na obecním úřadě ve dnech 31.března a 1. dubna 2011 od 7,00
– 15,00 hod. Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Humanitární sbírka je opět prováděna přes Diakonii Broumov. A co můžete přinést? oblečení
všeho druhu, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, funkční nádobí,
skleničky, přikrývky, polštáře, deky,obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a
kompletní . Děkujeme za vaši pomoc.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným
okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Ještě před
tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své
schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Potřebné údaje budou průběžně
zveřejňovány na úřední desce. Když budete potřebovat pomoc, můžete využít bezplatnou
informační linku 800 879 702 (denně 8 – 22 hod. do 20. dubna 2011), e-mail:
info@scitani.cz, nebo web:www.scitani.cz. Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a
sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude
mít sílu sám formulář vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje
např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně
vyplní. Od 7. března 2011 každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a
uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě
oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011. Půlnoc 25./26.
března 2011 je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se
vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 26. března 2011 je možné začít
odevzdávat vyplněné sčítací formuláře, jedním ze tří možných způsobů: - on-line vyplnění a
odeslání na internetu , osobní odevzdání komisaři – komisař si s vámi hned domluví termín
schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout , odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ.
Do 14. dubna 2011 mají všichni podle zákona odevzdat formuláře.

Výběr daňových přiznání

Na základě dohody budou správci Finančního úřadu v Turnově provádět na Obecním úřadě
Svijanský Újezd dne 23.3.2011 v době od 15,00 do 17,00 hod.: výběr daňových přiznání
k dani z příjmu fyzických a právnických osob, konzultační činnost při vyplnění daňových
přiznání a kontrolu příloh daňových přiznání.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek oznamuje, že opět prodává slepičky ve stáří 18-20 týdnů – těsně
před snáškou , cena 138-148 Kč/ks. Prodej se uskuteční: v úterý 29. března 2011 v 15,05
hodin u obecního úřadu ve Svijanském Újezdě. Bližší informace 728 605 840.

Rozbor vody
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci nabízí pro všechny soukromé majitele studní rozbor
pitné vody za POLOVIČNÍ CENU. Cena rozboru je 960,- Kč vč. DPH. Akce trvá do
31.března 2011. Objednávky přijímají v po – pá od 7.00 – 14.00 hod. na tel.: 482 411 640 -1,
482 411 600, e-mail: pospisilova@zulib.cz.

Prodej ornice
Město Turnov nabízí k prodeji ornici – cena 200,-Kč za 1 m3. Cena je bez DPH 20%. Ornice
je určena k rekultivaci pozemku (např. po stavbě), regeneraci zahrady. Je uložena na sběrném
dvoře Vesecko. Žádosti přijímá , Městský úřad Turnov, odbor ŽP, kanc. č. 110, pí
Schneiderová , tel 481 366 160.

Popelnice , popl. za psa za rok 2011
připomínáme termín do 31.3.2011 popl. za psa + alespoň ½ popelnice zaplatit do tohoto
termínu. Děkujeme.

