Naši jubilanti v měsíci březnu
pan Jiří Richtr
45 let
pan Libor Fiala
45 let
pan Jan Jebavý
30 let
Přejeme Vám do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti!

Ples společenských organizací
Máme za sebou tradiční ples, který se konal 14. února za krásné účasti 120
návštěvníků. Děkuji jménem pořadatelů – SDH, ČZS a OÚ za hojnou účast.
Především děkuji všem, kteří obohatili tombolu svými příspěvky.
Dětský karneval pořádaný našimi hasiči v neděli se také vydařil. 45 dětí se za
hudebního doprovodu DJ Jirky Jonáše a paní učitelek Jany a Ivy hezky pobavilo.
Velmi pěkné bylo vystoupení dvou děvčat ze skupiny REBELKY, a to jak na
společenském plese, tak i na karnevale. Ještě jednou všem účastníkům a dárcům do
tomboly děkuji.

Likvidace tuhého komunálního odpadu
Obec připravuje obecně závaznou vyhlášku o likvidaci odpadů na základě novelizace
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č. 229/2014 Sb. Likvidace
tuhého komunálního odpadu bude pokračovat jako v současné době. K tomuto účelu
jsou umístěny u prodejny kontejnery na sklo, PET láhve, textil, malé el. spotřebiče.
Na obecním úřadě si můžete zakoupit pytle na TKO, směsné plasty a nápojové
kartony. Železo budeme likvidovat 1x ročně přistavením kontejneru na náves.
Nadměrný odpad bude likvidován do kontejneru u ČOV. Nebezpečný odpad bude
likvidován 2x ročně mobilním svozem SKS Jablonec n. N.
Jelikož dle zákona č. 229/2014 se nesmí do popelnic odkládat biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO) musíme zajistit jeho oddělenou likvidaci. Je zde několik
možností likvidování BRKO:
1. kompostováním na svém pozemku
2. do nádob 240 l od SKS v období 1.4.- 31.10. – Kč 2045,- vývoz každý týden
3. do kontejneru 1.100 l, který bude přistaven (umístění a cena zatím není
stanovena). Pokud budete mít zájem o tento způsob, je nutné nahlásit do
20.3. na OÚ
4. můžete odvézt na své náklady do Turnova – Vesecko, do kompostárny,
s kterou máme uzavřenou smlouvu o odstranění odpadu

Popelnice , popl. za psa za rok 2015
připomínáme termín do 31.3.2015 popl. za psa + alespoň ½ popelnice zaplatit do
tohoto termínu. Pro bezhotovostní platbu – číslo účtu 108757902/0300, v.s. číslo
domu. Všechny zpravodaje jsou stále k dispozici na stránkách Obec Svijanský Újezd,
v záložce zpravodaj a v letošním roce jsou aktuální sazby za popelnice v lednovém
zpravodaji.

Pozvánka do divadla
ČZS pořádá návštěvu divadelního představení, divadlo Turnov v pondělí 9.3.2015
od 19,30 na hru Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi – hra zasazená do děje
Hamleta a jeho okolí. Lístky v hodnotě 100 Kč k vyzvednutí u Lenky Novotné, tel. č.
737 708 438, doprava vlastní.

Na zájezd do Lysé nad Labem na výstavu Zemědělec,
který se koná v pátek 20. března se můžete přihlásit na OÚ, ještě je několik volných
míst. Odjezd v 8,30 hod. Pořádají hasiči a zahrádkáři. Cena 50,- Kč, cizí 100,- Kč.

Zájezd na Moravu do vinného sklípku do Bořetic
pořádá SDH v pátek 17.4. 2015, odjezd cca v 8:00 hod., příjezd sobota 18.4., cena
1.500 Kč/osoba. Cena zahrnuje ubytování se snídaní, konzumaci ve sklípku a
dopravu. Zájemci se mohu hlásit buď osobně na OÚ, tel. 482720070 a nebo na email
svijanskyujezd@volny.cz , nejdéle do 31.3. a zároveň uhradit zálohu ve výši 1000
Kč, zbývající část až při odjezdu. V případě nedostatečného obsazení bude zájezd
zrušen.

Finanční úřad pracoviště Turnov
oznamuje, že budou jeho pracovnice provádět na OÚ Svijanský Újezd ve středu
dne 18. 3. 2015 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, poskytnou i potřebné tiskopisy.

Oprava telef. čísla – zpravodaj 2/2015 – dětské středisko Příšovice
správně je 485 101 993. Omlouváme se.
Obec Příšovice nabízí k pronájmu
1. Dům služeb (budova pošty) – prodejna květin od 1.5.2015
2 místnosti v 2. podlaží 28 m2, volné ihned
2. Zdravotní středisko Příšovice – 1 místnost o rozloze 9 m2 – bývalá výdejna optiky

Pozvánka do Sezemic – sobota 13. března od 19,30 hod.
na divadelní černou komedii TOMBS FAMILY, hraje DS TYL Bakov nad Jizerou,
vstup 50 Kč. Po představení sousedské posezení.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek nabízí téměř dospělé slepičky z jejich chovu. Prodej se
uskuteční v úterý 17.března 2015 u obecního úřadu v 15,05 hod. Cena 149 – 180
Kč/ks dle stáří.
Připravuje se - 1. května turistický pochod, pořádají zahrádkáři, cíl Jiřetín a okolí

