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Naši jubilanti v měsíci lednu
paní Kratochvílová Jitka
paní Vacková Lenka
slečna Adamová Petra
pan Bárta Jan
pan Picek Matěj
pan Šifta Jan

65 let
50 let
35 let
35 let
35 let
20 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Milí spoluobčané,
začal nám nový rok, který jak všichni doufáme bude alespoň v rámci možností
zase „normální“.
Když jsme vítali minulý rok nikdo z nás by si ani v tom nejbláznivějším snu nedokázal
přestavit, co nás čeká. Pro většinu z nás se zastavil čas. Děti se po jarních
prázdninách nemohly vrátit na několik měsíců do škol, většina z vás musela začít
pracovat z domova, byly zrušené služby, zavřena většina obchodů, zavřené
restaurace, kavárny, cukrárny……, zrušeny všechny společenské akce, zavřená
divadla, kina, byl omezen svobodný pohyb osob a ty dnes už staré známé
neoblíbené roušky, na které si už pomalu zvykáme.
Léto začalo s velkou nadějí, že se vše začne vracet do normálního stavu.
V září při vítání prvňáčků a dalších školáků, jsem věřila, že tomu tak opravdu bude,
ale bohužel od poloviny října zase všechno znovu.
Abychom neviděli na loňském roce jen to špatné, můžeme říci, že díky všem
událostem si dokážeme více vážit maličkostí, které jsou okolo nás.
Ruku na srdce, díky „nucenému volnu“, kolik restů z předchozích měsíců a let jste
doma zvládli
?
Možná je to ten neviditelný zvednutý prst, který nás varuje, abychom svůj život
zpomalili, nepřežívali, nehonili jsme se za hmotnými statky, právě ten prst, který říká,
abychom si života více vážili a užívali si ho.
Přeji Vám rok 2021 plný klidu, lásky, úspěchů, neutichajícího smíchu, radosti a
hlavně si ho užijte ve ZDRAVÍ ! Neklesejme na mysli, už musí být jenom lépe
Petra Bursová

Poděkování
Anděli, Mikuláši a čerti, děkujeme Vám za udržování tradice v naší obci.

.

Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu 2021
Od 1.1. 2021 se ceny za odvoz komunálního odpadu zvýší. Za odvoz popelnic
můžete začít platit již průběžně, 1. pololetí nejpozději do 31. 3. 2021 a za 2. pololetí
do 31. 10. 2021. 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

velikost
nádoby
60
60
80
80
110, 120
110, 120
110, 120

l
l
l
l
l
l
l

cenavlastní
cenačetnost nádoba/rok pronájem/rok
odvozu vč. DPH
vč. DPH
1x7
2 050,2 175,1x14
1 400,1 525,1x7
2 340,2 465,1x14
1 530,1 655,1x7
2 745,2 880,1x14
1 815,1 950,kombin.
2 280,2 415,-

Kombinovaný svoz odpadů:
Období od 1. 11. do 30. 4. probíhá 1x týdně,
období od 1. 5. do 31. 10. probíhá 1x za 14 dní.
Prodej pytlů na komunální odpad 110 l – 70,- Kč
Poplatek za psa je splatný do 31.3.2021
Majitelé 1 psa zaplatí 100,- Kč, za 2 psy 250,- Kč a za 3 psy 400,- Kč.
ZŠ Svijanský Újezd,
přijme uklízečku na záskok za nemoc, nástup možný ihned. Bližší informace na
tel: 485 177 326 paní ředitelka Iva Koťátková.
Kominické služby
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. bude provádět v pondělí 18. 1. v naší obci
revizi kotlů na tuhá paliva. Dále je možnost provedení revize, kontroly a čištění
komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Cena za kontrolu a čištění komínu je 400,Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400,- Kč, za revizi kotle na tuhá
paliva 800,- Kč. Zájemci se mohou objednat na tel: 774 538 916.
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.
Knihovna – dočasně uzavřena
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
na: 482 720 070, domluvíme se na konkrétním času, kdy navštívíte knihovnu, aby se
vás tam nesešlo mnoho.

