Vážení spoluobčané,
chci Vám všem osobně popřát, aby se Vám vyhýbaly nezdary, nemoci a neštěstí, aby ve
Vašich rodinách vládla pospolitost, vzájemný respekt a láska a aby byl pro Vás letošní rok
rokem životní pohody a pro celou naši Českou republiku rokem dobrým a úspěšným.
Hodně zdraví Vám přeje
Kratochvíl, starosta obce

Životní jubilea
V měsíci lednu oslaví narozeniny:
pan Lumír Brodský
pan Ondřej Antoš

50 let
25 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Zápis dětí do 1. třídy
Ve středu 18.1.2012 od 14:00 – 16,30 hod.bude probíhat na naší škole zápis dětí do první
třídy. Rodiče s sebou potřebují rodný list dítěte a OP.

V. tenisový ples
Tenisový klub Svijanský Újezd Vás srdečně zve na ples, který se koná v sobotu 21.1.2012 od
20:00 hod. na sále Hospůdky v Chaloupkách. Předprodej vstupenek je již nyní u pana Josefa
Čapka a od 9.1. také v prodejně AZS. Vstupné je 100,-- Kč a celkový počet je omezen
kapacitou sálu na 100 vstupenek. Za drobné přispění do tomboly, která se bude vybírat na sále
v pátek 20. 1. 2012 od 17:00 hod. Vám předem vřele děkujeme.
( TK Svij. Újezd)

Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu od 1.1.2012
Z důvodu zvýšení DHP(z 10% na 14%) se v roce 2012 mění ceny za odvoz popelnic. Za
odvoz popelnic můžete začít platit již průběžně, nejpozději do 31.3. a za 2. pololetí do
31.10.2011. Lze také zaplatit celý rok najednou. Uvítali bychom placení bezhotovostním
převodem na náš účet současně i s poplatkem za psa (sazby viz níže)
Číslo účtu: 108757902/0300 , v.s. = číslo popisné

Nové www stránky obce a mikroregionu
V průběhu prosince 2011 byly spuštěny nové internetové stránky Mikroregionu Jizera na
adrese www.mikroregionjizera.cz, jehož je naše obec členem. Jedná se o dobrovolný svazek
14 obcí a města Turnova. Současně byly spuštěny i stránky obce Svijanský Újezd na adrese
www.svijanskyujezd.cz. Provoz stránek budeme zajišťovat my na obecním úřadě. Odbornou
stránku bude zajišťovat společnost ANTE s.r.o. – tvorba webových stránek.
Velmi uvítáme jakékoliv Vaše náměty, připomínky či informace a fotografie, které budete
chtít na stránky umístit. Součástí stránek je také katalog firem, ve kterém se může zdarma
prezentovat každá firma sídlící na území obce. Kontaktní osobou – webmasterem stránek je
technický odborník pan Jan Hadrava – hadrava@mikroregionjizera.cz, tlf. 776 154 493, na
kterého se můžete obracet s požadavky na registraci firem do katalogu nebo náměty na úpravu
či aktualizaci stránek. Uvítáme a budeme vděčni za příspěvky do fotogalerie z různých akcí a
zajímavé obrázky z obce a okolí - netradiční pohled na obec.

Poplatek za psa je splatný do 31.3.2012
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

1 260 Kč

80 l

1x7

X

2 020 Kč

80 l

1 x 14

X

1 370 Kč

X

2 360 Kč

1x7
120, 110
l

1 x 14

kombinovaný

Cena/rok
vlastní

pronájem

X

2 230 Kč
X

X

1 480 Kč
X

X

1 610 Kč

1 990 Kč
1 860 Kč

Prodej bramborové sadby
Odrůdy: Impala, Adora (rané) , Rosara – červené, Karina, Marabel, Dali (polorané), Dita
(pozdní). Objednávky na sadbu se přijímají do 15.února 2012 – pan Odcházel mobil č.
732 212 455 – nejlépe večer a u paní Odcházelové osobně v obchodě v Pěnčíně. Výdej bude
proveden v sobotu 10.3. a 17.3. 2012 od 9:00 -11:00 hod. na rampě ve Svij. Újezdě.
Předpokládaná cena 15 Kč/1 kg (jako loni). V případě nedodání n které z odrůd bude
zákazníkovi nabídnuta rovnocenná odrůda. Baleno do 25 kg pytlů. Upozornění: bude se
vybírat záloha 500 Kč/100 kg.

Restaurace u koupaliště
pořádá v sobotu 11.2 od 20:00 hod. DISCOPARTY s DJ J. Jonášem. Jste srdečně zváni.

