Naši jubilanti v měsíci lednu
pan Kominík Karel
pan Brodský Lumír
paní Gáspárová Klementina
pan Antoš Ondřej

65 let
55 let
50 let
30 let

Jubilantům přejeme hodně zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Vážení spoluobčané,
do nového roku Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a pohody.
Zároveň děkuji všem občanům, kteří nám pomáhali při organizování
společenských akcí a přispěli rukou k dílu během brigád. Děkuji Vám a těším
se na další spolupráci.
Bursová Petra, starostka

Nová autobusová linka
Od 11.12. 2016 byla přidána nová autobusová linka z Turnova do Svijanského
Újezdu z autobusového nádraží v 9:25 hod. a z terminálu 9:30 hod.

Tenisový ples 20.1. 2017
Tenisový klub Svijanský Újezd Vás srdečně zve na ples, který se koná v pátek
20. ledna 2017 od 20.00 hod. na sále v Hospůdce v Chaloupkách ve Svijanském
Újezdě. K tanci a poslechu Vám zahraje skupina Víkend Rock. 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 19. 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 1.1.2017
V roce 2017 se ceny za odvoz popelnic nemění. Za odvoz popelnic můžete začít
platit již průběžně, nejpozději do 31.3. a za 2. pololetí do 31.10.2017. Lze také
zaplatit celý rok najednou. Uvítali bychom placení bezhotovostním převodem na náš
účet č. 108757902/0300 současně i s poplatkem za psa (sazby viz níže), v.s. =
číslo popisné

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

1 704 Kč
1 574 Kč

X
X

2 102 Kč
1 972 Kč

Poplatek za psa je splatný do 31.3.2017
Majitelé 1 psa zaplatí 70,- Kč, za 2 psy 175,- Kč a za 3 psy 280,- Kč.

Připravované akce:
Svijanský Újezd:
sobota 25.února - Společenský ples - hraje skupina GRADACE
neděle 26.února - Dětský karneval
Kobyly:
sobota 7. ledna - Hasičský ples – hraje skupina ZABAR
pátek 13. ledna - zhasínání vánočního stromu
sobota 28. ledna - Sokolský ples – hraje skupina NAOSTRO
sobota 4. února - závod „padesátek“ na sněhu
pátek 10. února - Školní ples
sobota 18. února - závod traktorů
Kulturní dům Pěnčín:
sobota 14. ledna - Myslivecký ples - hraje skupina LEVOU RUKOU
sobota 11. února - Pivovarský ples – hraje skupina KANCI PANÍ NADLESNÍ

