Naši jubilanti
V měsíci únoru se dožívají kulatého jubilea:
paní
paní
pan
paní
paní
paní
pan
pan

Danuše Brožová
Marie Prokorátová
Oldřich Fiala
Věnceslava Prokorátová
Marie Susová
Věra Pokorná
Josef Vondráček
Petr Král

75 let
75 let
70 let
70 let
65 let
65 let
60 let
25 let

Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Volba prezidenta – výsledky v naší obci
V I. kole z celkového počtu 313 voličů přišlo k volbám 232 voličů, tj. 74,12 %.
Ve II. kole z celkového počtu 310 voličů přišlo k volbám 207 voličů (z toho 1 hlas neplatný)
tj. 66,77 %.
Počet hlasů, které obdrželi jednotliví kandidáti: Miloš Zeman 107 hlasů, Karel Schwarzenberg
99 hlasů.

Zveme Vás na společenský ples
Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz a Obecní úřad ve Svijanském Újezdě
pořádají v sobotu
16. února 2013 tradiční společenský ples na sále Hospůdky
v Chaloupkách. Začátek ve 20 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Fanta a Franta NASTARÝKOLENA .
Pořádající organizace žádají své členy a příznivce o příspěvek do tomboly, která bude
vybírána v pátek 15. února od 17,00 – 19,00 hod. na sále. Pokud Vám tento termín nebo čas
nevyhovuje, můžete příspěvek předat na obecní úřad. Věřím, že do tomboly přispějí nejen
členové a příznivci organizací, ale i podnikatelé a živnostníci z naší obce. Za příspěvky do
tomboly Vám srdečně děkují pořadatelé této akce.

Dětský karneval
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli 17.2.2013 od 14,00 hodin na sále Hospůdky
v Chaloupkách dětský karneval. Těšíme se na maskované, ale i ostatní děti.

Ze školy
Na začátku nového roku vždy čeká školu hodně akcí. Na konci ledna se rozdává vysvědčení
za 1. pololetí a od 15. ledna do 15. února se zapisují noví žáci. Letos proběhl zápis 16. ledna a
přišlo 8 dětí. Máme radost, těšíme se na velkou partu prvňáčků a druháků ve školním roce
2013 – 2014. Během jara zmodernizujeme výuku informatiky, aby ji ještě užili naši páťáci.
Nyní se žáci už těší na jarní prázdniny, které proběhnou od 4. do 8. března.

Popelnice a poplatek za psa na rok 2013
můžete kdykoliv platit na obecním úřadě a nebo přímo na účet obce. Pro Vás, kteří mají přístup na
internet – Obec Svijanský Újezd, sekce zpravodaje, kde je aktuální ceník ve zpravodaji Leden 2013.
Jinak Vám rádi sdělíme na obecním úřadě – tel. 482 720 070.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému
nahlédnutí
Obecní úřad Svijanský Újezd podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru
nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení
Katastrálního úřadu pro LK, pracoviště Liberec (dále jen „katastrální úřad“) č.j. 00-37/2008505 oznamuje, že v budově Obecního úřadu ve Svijanském Újezdě, v období od 11.3.2013
a do 22.3.2013, vždy v pracovních dnech bude vyložen k veřejnému nahlédnutí
katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále
jen „obnovený katastrální operát“) v k.ú. Svijanský Újezd obce Svijanský Újezd.
Ve dnech 11. a 22.3. 2013, a to vždy od 9 do 11 hodin, bude veřejnému nahlédnutí přítomen
zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat
zaměstnanec nebo osoba pověřená obcí. V případě, ž zaměstnanec obce nebude při
nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované
údaje o jeho vlastnictví, bude možní po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného
katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.
Celé znění je zveřejněno na úřední desce a i v elektronické podobě na stránkách obce.

Objednávka bramborové sadby
Odrůdy: rané: Impala, Adora, polorané: Rosara – červené, Karina, Marabel, Dali, pozdní:
Dita. Objednávky na sadbu přijímá do 15.února pan Odcházel mobil č. 732 212 455 – nejlépe
večer nebo paní Odcházelová osobně v obchodě v Pěnčíně. Předpokládaná cena 15 Kč/1 kg .
V případě nedodání některé z odrůd bude zákazníkovi nabídnuta rovnocenná odrůda. Baleno
do 25 kg pytlů.
Výdej bude v sobotu 9. a 16. března od 9:00 -11:00 hod. na rampě ve Svijanském Újezdě.
Upozornění: bude se vybírat záloha 500,- Kč/100 kg.

Sbírka obnošeného šatstva
se opět uskuteční na obecním úřadě, a to v týdnu od 15. – 19. dubna 2013.

Zámek Sychrov
Vás zve již na třetí tradiční Masopust, který se koná v sobotu 9.2.2013 od 9.00 do 16.00 hodin
v zámeckém parku. Čeká vás více jak třicet stánků s různým zbožím a také zajímavé
občerstvení. Po celý den budou vystupovat folklórní soubory Horačky z Hodkovic a
Krkonošský Horal s pásmem masopustních písní a tanců.

