Naši jubilanti v měsíci říjnu
70 let – paní Ing. Eva Karhanová
65 let – pan Petr Pavlů
45 let – pan Pavel Sus
40 let – paní Simona Hajduková
20 let – slečna Jitka Eichlerová

65 let – pan Miloslav Střihavka
55 let – pan Václav Prskavec
40 let – paní Blanka Maršíková
35 let – pan Jiří Jonáš
20 let – pan Ondřej Novotný

Gratulujeme a všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí a
životní pohodu.

Oprava komunikace
Dne 29. září byla dokončena poslední investiční akce letošního roku – oprava
komunikace na Jirsko v délce 760 m. Bylo provedeno vyrovnání profilu, dále trojitý
postřik s následným zadrcením a válcováním.
Opravu provedla společnost M.S.B. s.r.o. Boseň ve velmi dobré kvalitě, v ceně 450
tis. Kč. 30% bylo uhrazeno z dotace Program obnovy venkova Libereckého kraje.

Drakiáda
ČZS Svijanský Újezd pořádá dne 10.10. 2015 od 14.00 hod drakiádu na louce u
Močítek. Srdečně zveme všechny děti i rodiče. Vlastní konstrukce draků jsou vítány.

Popelnice, event. poplatek za psa
Nezapomeňte na úhradu za popelnice na 2. pololetí, popř. poplatek za psa. Bohužel
jsou i občané, kteří dosud poplatky nezaplatili od začátku roku, proto budeme
poplatky upomínat.
Uvítáme platby bezhotovostním převodem na účet obce č. 108757902/0300, v.s. =
číslo popisné.

MUDr. Trněný
z důvodu účasti na odborných seminářích bude dne 6.10. ordinovat pouze do 11
hod, dne 8.10. ordinuje do 16 hod.

Kontejner na železo
bude přistaven do prostoru návsi ve dnech 9. – 11. října.

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Cílem tohoto upozornění je zabezpečit provoz rozvodového zařízení a zajistit
spolehlivou dodávku el. energie. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15.
listopadu. Bližší informace jsou uvedeny v Upozornění, které je vyvěšeno na úřední
desce.

Sklizeň jablek – samosběr
Soukromý pěstitel nabízí prodej jablek na stromech – k očesání odrůda Rubín za
cenu 5,- Kč/kg. Lokalita Jirsko – tel. 608 973 585

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek nabízí k prodeji slepičky snáškových plemen TETRA hnědá
a DOMINANT černá, modrá, žlutá, kropenatá a bílá ve stáří 14-19 týdnů za 149,- až
180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční 10. října 2015 v 15.05 hod u budovy obecního úřadu.

Nabídka prodeje uhlí
Prodej uhlí za příznivé ceny, doprava a ukládka pasem zdarma, tel. 800 112 000.

Občanské průkazy
V letošním roce končí desetiletý interval od poslední hromadné výměny občanských
průkazů. Občané by si proto měli zkontrolovat platnost svého průkazu a předejít tak
případným problémům před úřady či policií.
Ideální čas pro zažádání o nový občanský průkaz je v období mezi 30 a 60 dny před
skončením platnosti průkazu. Správní poplatek se z důvodu skončení platnosti
nevybírá. O výměnu zažádejte na MěÚ Turnov, Skálova ulice č. 84, v úředních
hodinách pondělí a středa 8 - 12hod, 13 – 17 hod

Den otevřených dveří
pořádá Střední odborné učiliště Hubálov pro veřejnost v sobotu 17.10.2015 od 8.00
do 15.00 hod.

Dále připravujeme
- sběr nebezpečného odpadu v neděli 15. listopadu v 11.45 hod
- rozsvícení vánočního stromu v pátek 27. listopadu
- výroční schůze SDH v pátek 11. prosince

