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.
Doufám, že naše vznikající vláda nám přinese jen pozitivní překvapení. Přeji Vám vše
dobré.
Kratochvíl, starosta obce

Životní jubilea v měsíci lednu
pan Miloslav
paní Alena
pan Martin
pan Pavel

Hejduk
Karadžosová
Adam
Pelant

70 let
55 let
35 let
40 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Co připravujeme na začátek roku
V průběhu prosince došlo k vykácení starých a nevzhledných tújí na hřbitově. Byly odstraněny kořeny
a celý prostor byl urovnán. Na jaře rozhodneme co dál. Myslím, že tato úprava přispěje ke zkulturnění
hřbitova.
Nejdůležitější akcí začátku roku je modernizace WC v MŠ a ZŠ. V říjnu jsme zažádali o rozšíření
kapacity MŠ z dosavadních 28 míst na 40. K tomu je třeba splnit mnoho hygienických předpisů. Proto
provádíme rekonstrukci WC, šatny, doplnění kuchyně o nový sporák, lednici a další potřebné věci pro
chod školní jídelny. Vše musíme stihnout do 30. ledna. Potom začnou fungovat v MŠ 2 oddělení.
V březnu o pololetních prázdninách provedeme modernizaci WC také v ZŠ – nová sanita, nové dlažby
a obklady. Na modernizaci jsme získali dotaci z KÚ Libereckého kraje ve výši 200 tis. Kč.

VI. tenisový ples
Tenisový klub Svijanský Újezd Vás srdečně zve na tradiční ples, který se koná v pátek 24. ledna
2014 od 20:00 hod. na sále Hospůdky v Chaloupkách. Předprodej vstupenek v prodejně AZS anebo u
p. Čapka. Vstupné je 100,-- Kč . Za příspěvky do tomboly, která se bude vybírat na sále ve čtvrtek 23.
1. od 17:00 hod. Vám vřele děkujeme.
( TK Svij. Újezd)

Základní škola na začátku roku 2014
Je leden a blíží se pololetní vysvědčení a zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok
2014-2015. Pololetní vysvědčení žáci dostanou ve čtvrtek 30. ledna. V pátek 31.1. pak následují
jednodenní prázdniny. Žáci všech 3 ročníků se v tomto pololetí snažili svědomitě pracovat dle svých
schopností, zasluhují pochvalu. Celé 1. pololetí proběhlo v klidné a příjemné atmosféře, rodičům

děkujeme za vstřícnou spolupráci. Žáci 1. ročníku se rychle zapojili do školní práce a
vytvořili s druháky partu kamarádů, kteří se respektují a vzájemně si pomáhají. Jarní
prázdniny jsou v Libereckém kraji od 10. do 14. 3.2014. Uvidíme, zda budou jarní nebo
zimní. Během měsíce března proběhne rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ. To se plánuje
už dlouho, na modernější zařízení se už těšíme. Děkujeme panu starostovi a zastupitelům za
tuto iniciativu při získávání financí z dotačních programů na úpravu a modernizaci MŠ a ZŠ.
Přeji všem dětem a žákům, aby se jim v novém prostředí líbilo a aby si ho mohli v radosti co
nejdéle užívat.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2014-2015

proběhne na naší škole ve středu 22.1.2014 od 13.00 do 17.00 hodin. Rodiče s sebou
potřebují rodný list dítěte a OP.

Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu od 1.1.2014

V roce 2014 se nemění ceny za odvoz popelnic. Za odvoz popelnic můžete začít platit již
průběžně, nejpozději do 31.3. a za 2. pololetí do 31.10.2014. 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 31.3.2014
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

Statistika počtu obyvatel v naší obci

K 1.1.2014 má obec Svijanský Újezd 380 obyvatel – během roku 2013 se přistěhovalo 7 osob,
odstěhovalo 9 osob, narodily 2 děti a zemřelo 5 osob.

Připravujeme: Společenský ples - sobota 22. února
Dětský karneval

- neděle 23. února

Pozvání na Sokolský ples na Nechálov – sobota 1.2.2014, hudba REGION

