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Jubilanti v měsíci lednu
pan Hejduk Miloslav
paní Karadžosová Alena
pan Pelant Pavel
pan Šifta Jan

75 let
60 let
45 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
PF 2019
Milí spoluobčané, přeji Vám v novém roce hodně zdraví, štěstí, pohody, klidu,
nezapomeňte odpouštět a tolerovat, aby rok 2019 byl o něco lepší. Děkuji všem, kteří
nám věnovali svůj čas a pomáhali při organizování společenských akcí.
Velmi si toho vážím a těším se na další spolupráci.
Bursová Petra, starostka

Poděkování
Anděli, Mikuláši a čerti, děkujeme Vám za udržování tradice v obci.
Tenisový ples 2019
TK Svijanský Újezd Vás srdečně zve na XII. Tenisový ples, který se koná v sobotu
19. ledna 2019 od 20.00 hod. na sále v Hospůdce v Chaloupkách ve Svijanském
Újezdě. K tanci a poslechu Vám zahraje skupina MAXBAND. Připravena bude
bohatá tombola, vstupné 100,- Kč. Zájemci o vstupenky si mohou rezervaci zajistit
přes webové stránky klubu (https://tenisovyklubsvijanskyujezd.webnode.cz/) nebo na
tel. 603 379 076 p. Novotný Roman nebo osobně ve Stánku na hřišti u p. Josefa
Čapka. Předem děkujeme za příspěvky do tomboly, kterou budeme vybírat v pátek
18.1. od 17:00 na sále. Případně ji můžete zanechat ve Stánku na hřišti u p. J.
Čapka. Srdečně Vás zveme k příjemnému posezení a k tanci, těšíme se na Vaši
návštěvu.

TK Svijanský Újezd

Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu
Od 1.1. 2019 se ceny za odvoz komunálního odpadu zvýší. Za odvoz popelnic
můžete začít platit již průběžně, nejpozději do 31.3. a za 2. pololetí do 31.10.2019.
Lze také zaplatit celý rok najednou. Uvítali bychom placení bezhotovostním
převodem na náš účet č. 108757902/0300 současně i s popl. za psa (sazby viz.
níže), v.s. = číslo popisné
cena-vlastní cenačetnost nádoba/rok pronájem/rok
odvozu vč.DPH
vč.DPH

velikost
nádoby
60

l

1x7

1 916

2 040

60

l

1x14

1 310

1 430

80

l

1x7

2 184

2 306

80

l

1x14

1 430

1 554

110, 120

l

1x7

2 570

2 700

110, 120

l

1x14

1 700

1 830

110, 120

l

kombin.

2 130

2 260

Kombinovaný svoz odpadů:
Zimní období od 1. 1. do 30. 4. probíhá 1x týdně.
Letní období od 1. 5. do 31. 10. probíhá 1x za 14 dní.
Svoz 1x za 14 dní probíhá vždy lichý týden.
Prodej pytlů na komunální odpad 110 l – 60,- Kč
Poplatek za psa je splatný do 31.3.2019
Majitelé 1 psa zaplatí 70,- Kč, za 2 psy 175,- Kč a za 3 psy 280,- Kč.
Připravujeme
16. 2. Společenský ples
17. 2. Dětský karneval
Akce v okolí
26. 1. Nechálov šipkový turnaj v tělocvičně ZŠ od 9:00
8. 2. Nechálov - Školní ples
16. 2. Pěnčín - Pivovarský ples

