Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás na začátku roku pozdravil s přáním, aby byl pro nás
všechny šťastný a úspěšný. Ať je rok 2015 plný pohody, radosti, vzájemné
tolerance a především pevného zdraví. Přeji vše dobré.
Kratochvíl,starosta

Životní jubilea v měsíci lednu
pan
pan
pan
pan

Pavel
Milan
Zbyněk
Jaroslav

Jiránek
Pitrman
Rulec
Bucek

75 let
65 let
60 let
45 let

pan Jan Ardelt
pan Jan Král
sl. Karolína Marešová

30 let
25 let
20 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Tenisový ples 17.1.2015
Tenisový klub Svijanský Újezd pořádá a srdečně zve na tradiční ples, který se koná v
sobotu 17. ledna 2015 od 20.00 hod. na sále v Restauraci v Chaloupkách ve
Svijanském Újezdě. O zábavu se bude starat kapela Duo Úžas Band. Připravena
bude bohatá tombola. Vstupné 100,- Kč. Zájemci o vstupenky si mohou rezervaci
zajistit přes webové stránky klubu, nebo osobně ve Stánku na Hřišti u p. Josefa
Čapka. Za přispění do tomboly, která se bude vybírat na sále restaurace v pátek 16.
ledna od 17.00 hod. Vám vřele děkujeme. Srdečně zveme k příjemnému posezení a
tanci.

Jak nám jezdí autobusy od 14.12.2014 (stále jen ve všední dny)
Linka č. 362 TURNOV – ČESKÝ DUB
ze Svijanského Újezda – 5:03, 5:59, 6:52,11:52, 15:08, 17:01, 18:46, 22:40 (končí
na Nechálově)
ČESKÝ DUB – TURNOV
ze Svijanského Újezda - 5:06, 6:48, 8:43,13:15,14:06,15:08,16:15, nově 21:15
Nová linka č. 366 NECHÁLOV – SVIJ. ÚJEZD – TURNOV (přes Svijany a Příšovice)
ze Svijanského Újezda 7:04 – v Turnově 7:26
Směr Mnichovo Hradiště - nová linka ve 12:52 s přestupem v Sezemicích

Zimní údržba silnic a parkování vozidel na místních komunikacích
Upozorňujeme Vás, že s ohledem na nastávající zimní období a s tím spojené
odklizení sněhu na místních komunikacích, je třeba vaše automobily zaparkovat na
svých pozemcích. Auta parkující na místních komunikacích ztěžují a mnohdy
znemožňují úklid sněhu. Pracovník Agro Rubín v těchto případech při úklidu nebude
riskovat poškození vašeho vozu. Tato místa by zůstala neuklizena. Zároveň hrozí, že
nebudou vyvezeny popelnice.

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Městský úřad Turnov, odbor ŽP upozorňuje, že od 1.11.2014 nabyla účinnosti
vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2014

Sb. o režimu povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les. Upozorňujeme, že je
vyvěšená na úřední desce OÚ.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2015-2016
proběhne na naší škole ve středu 21.1.2015 od 13.30 do 17.00 hodin. Rodiče
s sebou potřebují rodný list dítěte a OP.

Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu od 1.1.2015
V roce 2015 se ceny za odvoz popelnic nepatrně mění. Za odvoz popelnic můžete
začít platit již průběžně, nejpozději do 31.3. a za 2. pololetí do 31.10.2015. Lze také
zaplatit celý rok najednou. Uvítali bychom placení bezhotovostním převodem na náš
účet současně i s poplatkem za psa (sazby viz níže).
Číslo účtu: 108757902/0300, v.s. = číslo popisné

Poplatek za psa je splatný do 31.3.2015
Majitelé 1 psa zaplatí 70,- Kč, za 2 psy 175,- Kč a za 3 psy 280,- Kč.
Vlastnictví:

Velikost
popelnice

Četnost
odvozu

60 l

1 x 14

X

1 330 Kč

80 l

1x7

X

2 141 Kč

80 l

1 x 14

X

1 445 Kč

X

2 499 Kč

vlastní

1x7

120, 110 l

pronájem

X

2 369 Kč
X

1 x 14

X

kombinovaný

1 704 Kč
1 574 Kč

X
X

Cena/rok

2 102 Kč
1 972 Kč

Připravujeme: Společenský ples - sobota 14. února, hrají Fanta a Franta
Dětský karneval

-

neděle 15. února

