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Naši jubilanti
paní Odcházelová Jana
paní Šelemberková Vlasta
pan Prokorát Jiří

60 let
55 let
55 let

pan Žák Jan
pan Mařas Tomáš
pan Najman Tomáš

55 let
50 let
30 let

Přejeme všem oslavencům
m pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
úsp
úspě
Vážení spoluobčané,
ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční
uskute ní volby do Poslanecké sněmovny
sně
Parlamentu ČR.. V pátek 20. října od 14:00 – 22:00 a v sobotu 21.října
21.ř
v době od
8:00 – 14:00.. Volební místnost je umístěna
umíst
v budově obecního úřadu
úř
v přízemí.
Nejpozději do čtvrtka
tvrtka 19. října
ř
před konáním voleb obdržíte
te sadu volebních lístků
lístk
(budou k dispozici i ve volební místnosti). Při
P vlastním volebním
m aktu musíte předložit
p
volební komisi platný občanský
nský průkaz
pr
a nebo cestovní pas, jinak
inak Vám nebude volba
umožněna.
Vítání občánků
se uskuteční v sobotu 7. října 2017 od 10:00 na Státním zámku Sychrov.
Drakiáda
ČZS Svijanský Újezd pořádá
řádá dne 14.10.2017 od 14:00 tradiční
ční drakiádu na louce u
Močítek. Po skončení
ení drakiády dojde k ocenění
ocen
jednotlivců dle informací na plakátu.
plakát
V případě nejasného počasí
časí (mrholení,
(
bezvětří)
í) bude konání drakiády upřesněno
up
v den konání místním rozhlasem.
Výlet 28.10.2017
ČZS Svijanský Újezd pořádá
řádá dne 28.10.2017 tradiční
tradi ní podzimní výlet. Pojedeme na
exkurzi do čokoládovny
okoládovny a svíčkárny
svíč
Rodas, potom navštívíme výstavu Exotica v Lysé
nad Labem. Svačinu s sebou, možnost koupě
koup jídla bude až v Lysé. Žádáme všechny
přihlášené
ihlášené o zaplacení zálohy 100Kč
100K za dítě do 15let, 150Kčč za ostatní. Vstup na
výstavu si hradí každý sám ( důchodci,
d
studenti 80Kč, dospělí 120Kč,
120Kč děti do 10let
zdarma) . Zálohu je nutné zaplatit v termínu 2.10-16.10.2017
16.10.2017 na OÚ.
OÚ Kdo včas
nezaplatí, bude jeho místo nahrazeno
nahraze dalším zájemcem. Děkujeme
ěkujeme za pochopení.
Kontejner na železo
bude přistaven
ven do prostoru návsi ve dnech 13. – 15. října.

Podzimní úklid
V současné době provádíme všichni podzimní úklid našich zahrádek a zahrad.
Vzniká tím mnoho rostlinného odpadu. Někdo si tento odpad likviduje formou
kompostování, někdo ho spálí. Ten, kdo tuto možnost nemá, musí tento odpad
odvézt na skládku. Pokud potřebujete takto vzniklý odpad zlikvidovat, zeptejte se na
OÚ.
Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Cílem tohoto upozornění je zabezpečit provoz rozvodového zařízení a zajistit
spolehlivou dodávku el. energie. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15.
listopadu. Bližší informace jsou uvedeny v Upozornění, které je vyvěšeno na úřední
desce.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provádí v neděli 5. 11. 2017 od 11:45 – 11:55
před budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
− léky všeho druhu
− domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.).
Vše řádně označené!
− zbytky starých barev, obaly od barev
− televizory, ledničky, zářivky, všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
− upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál
− odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně Zákaz odkládat
odpady před příjezdem mobilní sběrny! Nezapomeňte občanský průkaz.
Veřejná schůze obecního zastupitelstva
se koná ve středu 8. listopadu 2017 od 19:00 v hasičské zbrojnici.
Zájezd do divadla Palace Praha
OÚ Svijanský Újezd pořádá v sobotu 18. listopadu 2017 zájezd do divadla Palace
Praha na divadelní hru Miláček Anna, ve které hrají: Martina Hudečková, David
Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov a Petra Špalková. Světově proslulá komedie o
tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když má váš manžel v ložnici
svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna...
Cena vstupenky je 449,- Kč, obec přispěje 50% na vstupenku a zaplatí dopravu.
Odjezd 18. listopadu v 11:15 od OÚ, návrat cca 18:30, začátek představení je
v 15:00. Přihlásit se a zakoupit vstupenky můžete na úřadě od 10. října do 25. října.
Oprava komunikace
Městský úřad Turnov, odbor dopravní oznamuje, že bude provedena přechodně
úprava provozu na silnici II/279 v k.ú. Svijanský Újezd (od Svijan na Havlovice)
z důvodu opravy silnice, v termínu od 2.10. 2017 do 31.12. 2017.
Připravujeme
1.12. Rozsvícení vánočního stromu
8.12. SDH výroční schůze

