Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás na začátku roku pozdravil s přáním, aby byl pro nás všechny šťastný a
úspěšný. Věřím, že 13 v letopočtu věstí, že to bude rok plný pohody, radosti, úspěchů a
především pevného zdraví. Přeji Vám vše dobré.
Kratochvíl, starosta obce

Životní jubilea
V měsíci lednu oslaví narozeniny:
paní Vlasta
Picková
80 let
pan Pavel
Holan
paní Emílie
Brožová
70 let
sl. Vladislava Králová
pan Jaromír Jiránek
45 let
sl. Karolína
Marešová
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

45 let
20 let
18 let

Volby prezidenta republiky
Po dlouhých letech budeme prezidenta České republiky volit přímou volbou – každý občan
starší 18ti let bude mít možnost (a řekl 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, nenechte se zmást mediálním tlakem. Vzpomeňte na děsivé výsledky
krajských voleb v republice. Ať zvítězí zdravý rozum. Ale především – PŘIJĎTE
K VOLBÁM. Neúčast rozumných, někdy i politikou otrávených lidí, dává příležitost
organizovaným a ukázněným voličům s povinností jít k volbám. Nashledanou ve volební
místnosti. Volby se konají v pátek 11.1.od 14,00 hod. – 22.hod. a v sobotu 12.1. od 8.00 –
14.00 hodin.

Kominictví Kryštof

nabídne své služby v naší obci v pondělí 7. a v úterý 8. ledna od 10.00 do 16.00 hodin.
Provádí čištění komínů na tuhá paliva a i na plyn . Za cenu 380,- Kč včetně kontrolní zprávy.
Informace na OÚ – 482 720 067 a nebo přímo kominíci 602 111 632, 721 298 234.

V. tenisový ples

Tenisový klub Svijanský Újezd Vás srdečně zve na ples, který se koná v sobotu 19.1.2013 od
20:00 hod. na sále Hospůdky v Chaloupkách. Předprodej vstupenek v prodejně AZS. Vstupné
je 100,-- Kč . Za přispění do tomboly, která se bude vybírat na sále v pátek 18. 1. 2013 od
17:00 hod. Vám vřele děkujeme.
( TK Svij. Újezd)

Zápis dětí do 1. třídy
Ve středu 16.1.2013 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.

Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu od 1.1.2013

V roce 2013 se mění ceny za odvoz popelnic – zvýšení z důvodu ceny nafty a provozních
nákladů. Za odvoz popelnic můžete začít platit již průběžně, nejpozději do 31.3. a za 2.
pololetí do 31.10.2013. 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

Poplatek za psa je splatný do 31.3.2013
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

1 310 Kč

80 l

1x7

X

2 106 Kč

80 l

1 x 14

X

1 421 Kč

X

2 458 Kč

1x7
120, 110
l

1 x 14
kombinovaný

vlastní

pronájem

X

Cena/rok

2 328 Kč
X

X

1 677 Kč
1 547 Kč

X
X

2 068 Kč
1 938 Kč

Dětský lékař v Příšovicích
Od 1.1.2013 otevře na dětském středisku v Příšovicích novou ordinaci praktického lékaře pro
děti a dorost MUDr. Marie Mattauchová, alergolog a klinický imunolog z Jablonce n. N.
Podrobné informace včetně ordinační doby naleznete na www.alergologie.com.

Pozor na platnost řidičských průkazů
Řidičáky vydané do 30.4.2004 musí být vyměněny do konce roku 2013.

Připravujeme: Společenský ples - sobota 16.února
Dětský karneval

- neděle 17. února

