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Naši jubilanti v měsíci listopadu
paní Pelantová Jiřina
paní Ardeltová Věra
paní Trnková Hana
pan Mareš Michal
pan Štota René
pan Chvátal Aleš
pan Richtr Vít

70 let
65 let
55 let
50 let
45 let
45 let
25 let

Přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Omezení úředních hodin na obecním úřadě
Z důvodu nařízení vlády ČR je omezen pro veřejnost provoz na obecním úřadě:
pondělí: 8.00 - 11:00 a 13:00 - 15:00, středa: 8.00 - 11:00 a 13:00 - 15:00, a to
pouze v nezbytných případech. Upřednostňujeme komunikace elektronicky
obec@svijanskyujezd.cz, telefonicky 482 720 070 nebo 605 881 451 Bursová Petra.
Děkujeme za pochopení.
SMS – informace z obce
Na webových stránkách naší obce byl zřízen odkaz SMS, kde se můžete
(doporučujeme) zaregistrovat pro zasílání aktuálních informací z obce a okolí,
registrace není složitá.
Pokud se Vám nedaří SMS službu aktivovat, přijďte na obecní úřad, rády Vám
pomůžeme. Je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak Vám předat důležité
informace.
Nákup potravin a léků
Pokud jste nemocní, v karanténě nebo senioři a nemáte nikoho blízkého, kdo by
Vám přivezl nákup, zavolejte na tel: 605 881 451 a my Vám vše potřebné zajistíme.
Bohužel známe v naší obci pouze počet lidí s Covidem -19, ale nevíme, kdo naši
pomoc potřebuje, proto se nebojte nám zavolat.
Český zahrádkářský svaz
Český zahrádkářský svaz žádá své členy, kteří ještě nezaplatili členskou známku na
letošní rok, aby tak učinili co nejdříve. Platbu, prosím, proveďte na OÚ.
Vzhledem ke špatné epidemické situaci a nařízením vlády ČR jsme byli nuceni zrušit
oba výlety.
Doufám, že se 1. 5. 2021 sejdeme v hojném počtu při jarní procházce Riegrovou
stezkou.

Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 15. 11. 2020
od 11:45 – 11:55 hod. před budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky,
absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice,
rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva),
akumulátory, baterie, články a zářivky
Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství
odpovídající provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno:
- Elektro
- Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Nezapomeňte si přinést občanský průkaz!
Zdravotní linka
Zdravotní linka bude jezdit stále ve středu v 7:15 z Kobyl.
Knihovna
Jsem si vědoma, že pro některé z Vás jsou tyto dny dlouhé, proto jsme se rozhodli
umožnit návštěvu obecní knihovny, a to každou středu v těchto časech:
od 8:00 do 11:00 nebo od 13:00 do 15:00. V případě zájmu nám nejprve zavolejte a
domluvíme se na konkrétním času, kdy navštívíte knihovnu, aby se vás tam nesešlo
mnoho.
Divadlo Praha
V neděli 6. 12. 2020 pořádá naše obec zájezd do divadla PALACE Praha na
divadelní představení od 19:00: MANŽELSKÝ POKER - Poker je naprosto geniální
hrou především z toho důvodu, že díky své zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí
skrytou komplexnost, může oslovovat nejširší spektrum klientů. Přestože je poker
považován za karetní hru, jedná se spíše o střet...
V životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže „karty jsou
rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních říček, které ve své hře popsal
slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti (mimochodem
autor jedné z našich nejúspěšnějších komedií A do pyžam) Vás dokonale pobaví.
Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, K. Pindejová, A. Gondíková a další, délka
představení je 130 minut.
Odjezd od OÚ ve 14:00, cena lístku je 300,- Kč, hlásit se můžete na OÚ
do 10. 11.
V PŘÍPADĚ PŘELOŽENÍ TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT ! ! !
Rozsvícení vánočního stromu
Bohužel z pochopitelných důvodů je zrušeno rozsvícení vánočního stromu.

