Naši jubilanti v měsíci březnu
pan Zdeněk Prokorát
70 let
pan Oto Karpíšek
40 let
pan Jaroslav Šelemberk
30 let
pan Roman Horváth
25 let
pan Aleš Prskavec
25 let
Přejeme Vám do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti !

Ples společenských organizací a Obú
byl pořádán v sobotu 16. února na sále Hospůdky v Chaloupkách. Účast na plese byla velmi
pěkná, osvědčené duo Fanta a Franta – Nastarýkolena, splnilo očekávání. Děkuji Všem, kteří
přispěli do tomboly a především těm, kteří podpořili ples svojí účastí.
V neděli pořádali naši hasiči karneval pro děti. Jako již tradičně byla účast výborná - 50 dětí,
které se dobře bavily za velkého přispění paní učitelky Jany Černé z MŠ a Ivy Koťátkové ze
ZŠ. Hudební diskotéku zajistil skvěle Jirka Jonáš. Děkuji všem, kteří přišli a těším se na další
společné akce.

Popelnice , popl. za psa za rok 2013
připomínáme termín do 31.3.2013 popl. za psa + alespoň ½ popelnice zaplatit do tohoto
termínu. Děkujeme.

Návštěva divadla

Místní organizace ČZS organizuje návštěvu turnovského divadla, kde v pondělí 18. března
vystoupí od 17.00 hod. pražské divadlo Sklep s hrou „Výběr z besídky“. Přihlásit se
můžete u paní Lenky Novotné na telef. čísle 737 708 438. Cena vstupenky je 100,- Kč,
doprava vlastní.

Finanční úřad, územní pracoviště Turnov
oznamuje, že na základě dohody budou jeho pracovnice provádět na Obecním úřadě
Svijanský Újezd dne 25. 3. 2013 v době od 15,00 do 17,00 hod. výběr daňových přiznání
k dani z příjmu fyzických a právnických osob, konzultační činnost nezbytnou pro vyplnění
daňových přiznání, kontrolu příloh daňových přiznání a rozdávat tiskopisy.¨

Humanitární sbírka šatstva

Sbírka šatstva se uskuteční na obecním úřadě ve dnech 11. a 12. dubna. Věci zabalte do
igelitových pytlů či krabic.

Zdravotní středisko Příšovice

MUDR. Trněný oznamuje, že dne 7. a 8. března neordinuje.

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, že zaměstnanec obce nebude při
nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované
údaje o jeho vlastnictví, bude možné 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.

Akce v kulturním domě Pěnčín
Sobota 9.3. koncert
Pátek 15.3. koncert

VYPSANÁ FIXA a MŇÁGA & ŽĎORP
TŘI SESTRY

