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Naši jubilanti v měsíci lednu
paní Picková Vlasta
pan Matoušek Jiří
paní Brožová Emília
pan Jiránek Jaromír

85 let
80 let
75 let
50 let

pan Holan Pavel
paní Králová Vladislava
pan Mohelský Ondřej

50 let
25 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
PF 2018
Nový rok je jako čistý list papíru, záleží převážně na nás jak jej popíšeme.
Buďme k sobě upřímní, ohleduplní, tolerantní a važme si jeden druhého.
Uvědomme si, že naše bohatství netkví ve hmotných statcích, ale ve zdraví a štěstí
našich nejbližších. Přeji Vám v roce 2018 jen to dobré.
Petra Bursová, starostka

Poděkování
Anděli, Mikuláši a čerti, děkujeme Vám za udržování tradice v obci.
Volby prezidenta republiky
Po pěti letech budeme volit prezidenta České republiky, každý občan starší 18ti let
bude mít možnost (a řekla bych, že i nepsanou povinnost) zvolit z 9 navržených
kandidátů jemu nejsympatičtější osobnost, která bude minimálně po dobu 5ti let
reprezentovat naši vlast. V nejbližších dnech obdrží každý volič volební lístky všech
kandidátů, kteří splnili zákonem určená pravidla. Prosím Vás, vezměte rozum do
hrsti, volte dle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Ať zvítězí zdravý rozum. Ale
především – PŘIJĎTE K VOLBÁM.
Volby se konají v pátek 12.1.od 14:00 do 22:00 a v sobotu 13.1. od 8:00 do 14:00.
Případné druhé kolo voleb se uskuteční 26.1. od 14:00 do 22:00 a 27.1. od 8:00 do
14:00. Hlasovací lístky pro druhé kolo voliči obdrží ve volební místnosti.
Tenisový ples 26.1. 2018
Tenisový klub Svijanský Újezd Vás srdečně zve na ples, který se koná v pátek
26. ledna 2018 od 20:00 na sále v Hospůdce v Chaloupkách ve Svijanském Újezdě.
O zábavu se postará skupina MAXBAND. 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 nebo na tel. 604 730 857 p.
Novotný Stanislav. Předem děkujeme za přispění do tomboly. Tombolu můžete
zanechat ve Stánku na hřišti u p. J. Čapka nebo přinést na sál hospůdky ve čtvrtek
25. ledna od 17.00 hod. Srdečně Vás zveme k příjemnému posezení a k tanci.
Tenisový klub
Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu .
Od 1.1. 2018 se ceny za odvoz komunálního odpadu zvýší. Za odvoz popelnic
můžete začít platit již průběžně, nejpozději do 31.3. a za 2. pololetí do 31.10.2018.
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
Vlastnictví:

Velikost
popelnice

Četnost
odvozu

60 l

1 x 14

X

1 385 Kč

80 l

1x7

X

2 230 Kč

80 l

1 x 14

X

1 504 Kč

X

2 608 Kč

1x7
120, 110 l

1 x 14
kombinovaný

vlastní pronájem

2 478 Kč

X
X

1 773 Kč
1 643 Kč

X
X
X

Cena/rok

2 190 Kč
2 060 Kč

Poplatek za psa je splatný do 31.3.2018
Majitelé 1 psa zaplatí 70,- Kč, za 2 psy 175,- Kč a za 3 psy 280,- Kč.
Přerušení dodávky elektrické energie v celé obci 9.1. 2018 od 8:00 do 14:00.
Knihovna
V případě konání druhého kola voleb prezidenta republiky bude knihovna uzavřena
16.1. a 23.1. 2018.
Připravujeme
17.2. Společenský ples
18.2. Dětský karneval
Akce v okolí
20.1. Nechálov šipkový turnaj v tělocvičně ZŠ
3.2. Pěnčín - Pivovarský ples

