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přejeme hodně zdraví,

Je tu jaro?
Píši zpravodaj a při pohledu z okna si myslím, že je to zpravodaj na měsíc prosinec a ne na
duben. Takhle v průběhu zimy snad ani jednou nechumelilo, ale je tu přece duben, to sice
ještě za kamna vlezem, ale když vykoukne sluníčko, tak to je krása. Nadcházející velikonoce
nás donutí vyndat dětem zimní bundy, ale věřte, že to už brzy přijde. Upravíme naše
zahrádky, předzahrádky a věřím, že nezapomenete ani na prostory kolem svých domovů. A
potom přijde krásné jarní počasí, rozkvetou naše zahrádky, ovocné stromy a začnou růst
trávníky. Nezapomeňte prosím na naši dohodu, že sekačky a podobně řvoucí stroje a
nástroje necháme v neděli v klidu. Děkuji Vám a přeji krásné jaro.
Kratochvíl

Personální změny na OÚ
Od 1.4. 2015 nastupuje na pracovní pozici - úředník ÚSC paní Ing. Petra Drahoňovská,
která byla vybrána na toto pracovní místo na základě Vyhlášení veřejné výzvy ze dne
12.1.2015.

Zápis dětí do MŠ
se uskuteční ve středu 22. 4. 2015 v budově MŠ od 10:00 – 11.30 hodin.

Vyhláška o odpadech
Usnesením ZO č.2 – bod 9, ze dne 25. 3. 2015 byla schválena závazná vyhláška O
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů. Není to
výmysl, ale bylo to vydáno jako zákon. Vyhláška jasně řeší třídění komunálního odpadu,
který nepatří do směsného odpadu a nelze ho dávat do popelnic (zatím jsou vývozci
popelnic benevolentní, ale od června NEBUDOU popelnice obsahující tento odpad
VYVÁŽENY.

Jak budeme tedy třídit:
1. Papír –
do sběrných nádob u prodejny AZS a nebo do kamen
2. Sklo do sběrných nádob u prodejny AZS
3. PET láhve - do sběrných nádob u prodejny AZS
4. Směsné plasty (obaly od mycích prostředků, kosmetiky apod.do žlutých pytlů –
ZDARMA k vyzvednutí na OÚ)
5. Nápojové kartony (krabice od mléka, juice, kefíru, vína, mléčných výrobků do
červených pytlů - ZDARMA k vyzvednutí na OÚ)
6. Kovy - přistaven kontejner 2x v roce v prostoru návse
7. Objemný odpad – kontejner u ČOV
8. Nebezpečný odpad – 2x do roka SKS
9. Biologický odpad – kompostování, Technické služby Turnov – Vesec
10. Směsný odpad = vše ostatní - do popelnic
Seznamte se s vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce.

Zateplení ZŠ a MŠ
Dne 1. dubna zahajujeme rekonstrukci ZŠ a MŠ – zateplení objektů včetně výměny oken a
dveří. Celá Akce je naplánována do konce července. V této době bude v některých dnech
obtížnější zaparkovat u školy. Prosíme Vás o trpělivost a pozornost, aby nedošlo k nějakému
maléru. Jde nám především o bezpečnost rodičů a dětí.

Knihovna informuje
V rámci výměnného fondu je k dispozici mnoho nových titulů zapůjčených knihovnou
z Liberce. Nová knihovnice Jitka Libenská se těší na Vaší návštěvu.

Vinný sklípek Bořetice
Na zájezd pořádaný SDH dne 17.a 18.4. je ještě několik volných míst.

Zubní pohotovost
Pro občany LK bude od 1.4. 2015 k dispozici noční pohotovostní služba zubního lékaře.
Ordinační hodiny so, ne, svátky od 18:00 do 6:00 následujícího dne, tel. +420
606 367 953, www.aadent.cz na adrese Boleslavova ul. 1136/4 – Liberec – Rochlice,
ordinace MUDr. Ahmad Abu Baker.

Jarní výlet zahrádkářů
ČZS pořádá 1. května tradiční výlet. Pojede se do Jiřetína pod Jedlovou, kde bude cca 10
km procházka, případně individuální program. Na závěr výletu večeře v restauraci
V Chaloupkách. Odjezd v 8:00 hodin z návse. Cena pro členy 150 Kč, nečleny 250 Kč.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

Slet čarodějnic pro děti i dospělé
Tenisový klub Svijanský Újezd pořádá ve čtvrtek 30.4.2015 od 17:00 hodin Čarodějnický rej
pro malé i velké v areálu koupaliště. Zapálení vatry bude doprovázeno soutěžními úkoly pro
děti, bohatým občerstvením a reprodukovanou hudbou.
Přijďte se pobavit na první venkovní akci. Těšíme se na vaši návštěvu.

Pozvánka do divadla do Sezemic
V pátek 24.4.2015 pořádá obec Sezemice divadelní představení. Kulturní a divadelní soubor
Jizeran Rakousy se představí s hrou Světáci. Začátek v 19.00 hodin.

