Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás na začátku roku pozdravil s přáním, aby byl pro nás všechny šťastný a
úspěšný. Věřím, že to bude rok plný pohody, radosti, úspěchů a především pevného zdraví.
Přeji Vám vše dobré.
Blahoslav Kratochvíl, starosta obce

Obec Svijanský Újezd získala darem od paní Jitky Vnukové – Novákové a pana Mirka Nováka
obrazy po panu Františkovi Novákovi, na kterých jsou namalována některá místa naší obce.
Touto cestou děkuji oběma za tento dar. Mám radost, že tyto obrazy zůstaly v obci a věřím, že se
naskytne příležitost Vám je v budoucnosti ukázat.

Životní jubilea v lednu
paní Kratochvílová Jitka
paní Braunsbergerová Jana

60 let
35 let

pan Bárta Jan
pan Picek Matěj

30 let
30 let

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Agenda ověřování, vidimace a legalizace
Ve Sbírce zákonů v částce 163 vyšla pod číslem 389 vyhláška o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Dle této vyhlášky provádíme na OÚ od 1.1.2016 ověřování shody opisu a ověřování podpisu za
zákonem stanovený poplatek – podpis 30,- Kč a jedna strana opisu 30,-Kč

Tenisový ples 8.1.2016
Tenisový klub Svijanský Újezd pořádá a srdečně zve na ples, který se koná v pátek 8. ledna 2016
od 20.00 hod. na sále v Restauraci v Chaloupkách ve Svijanském Újezdě. O zábavu se bude
starat kapela Víkend Rock. Připravena bude tombola. Vstupné 100,- Kč. Zájemci o vstupenky si
mohou rezervaci zajistit přes webové stránky klubu, nebo osobně ve Stánku na Hřišti u p. J.
Čapka. Zároveň bychom chtěli poděkovat za přispění do tomboly plesu, které je možno zanechat
ve Stánku na Hřišti u p. J. Čapka nebo přinést na sál restaurace ve čtvrtek 7. ledna od 17.00 hod.
Srdečně zveme k příjemnému posezení a tanci.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2016-2017
proběhne na naší škole ve čtvrtek 21.1.2016 od 13.30 do 16.00 hodin. Rodiče s sebou potřebují
rodný list dítěte a OP.

Prodej bramborové sadby
Odrůdy: rané (Impala, Monika – nová), polorané – Rosara (červené), Karina, Marabel, Dali, pozdní
– Dita
Objednávky na sadbu se přijímají do 15. února 2016 u p. Odcházela – tel.732 212 455 nejlépe
večer nebo u pí. Odcházelové v Pěnčíně v obchodě – osobně
Výdej bude proveden ve 2 termínech: 5.3.2016 nebo 12.3.2016 (soboty), 9-11 hod na rampě ve
Svijanském Újezdě. Cenu nelze zatím stanovit, bude se odvíjet od současného stavu na trhu.
Předpokládaná cena cca 15,- Kč/kg (jako vloni)
Baleno do 25 kg pytlů. Bude se vybírat záloha 500,- Kč/100kg

Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu od 1.1.2016
Na přelomu roku 2015-16 se opakují dva liché týdny po sobě. Z tohoto důvodu dojde u 14denního cyklu výsypu k výměně sudých a lichých týdnů výsypů. Toto se týká v letním
období i svozů kombinovaných.
V roce 2016 se ceny za odvoz popelnic nemění. Za odvoz popelnic můžete začít platit již
průběžně, nejpozději do 31.3. a za 2. pololetí do 31.10.2016. Lze také zaplatit celý rok najednou.
Uvítali bychom placení bezhotovostním převodem na náš účet č. 108757902/0300 současně i
s popl. za psa (sazby viz níže), v.s. = číslo popisné

Poplatek za psa je splatný do 31.3.2016
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

1x7

120, 110 l

1 x 14

kombinovaný

Cena/rok
vlastní

pronájem

X

2 369 Kč
X

X

1 574 Kč
X

X

1 704 Kč

2 102 Kč
1 972 Kč

Nově otevřený masážní salon Na Habřině v „Barevné“ ulici – Hana Brychová,
Svijanský Újezd 116 – Vám nabízí klasické, sportovní či medové masáže. Kompletní fyzická i
psychická relaxace, regenerace těla, rekonvalescence po nemoci, úrazech či operacích,
detoxikace organismu. Objednávky telefonicky na čísle 602 552 460 nebo mailem na
hakaa@seznam.cz.

Připravujeme:
Společenský ples – sobota 20. února, hrají Fanta a Franta
Dětský karneval – neděle 21. února

