03/21

Naši jubilanti v měsíci březnu
pan Šifta Zdeněk
pan Matoušek
pan Šifta Zdeněk ml.
pan Zíta Jiří
pan Brodský Jan
slečna Šenberková Adéla

80 let
55 let
50 let
45 let
30 let
18 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
prosím, neplňte pytle na tříděný odpad po okraj a zavazujte je, jinak se pytle trhají a
špatně se s nimi manipuluje, pytle mají nosnost max cca 8 kg. Vyvážíme pouze
tříděný odpad v barevných pytlích, které obdržíte zdarma na obecním úřadu. Do
žlutých pytlů kromě plastu patří polystyren pouze z domácností (od domácích
spotřebičů). Žádáme občany, kteří odkládají své použité pneumatiky ke kontejnerům,
aby tak nečinili ! ! ! Chápu jarní úklid, ale pro tyto účely slouží sběrné dvory ! ! !
Omezení pohybu
Od 1. 3. je omezen pohyb pouze na místo okresu. Naše obec patří pod okres
Liberec, abychom mohli bez komplikací a potvrzení jezdit do Turnova (okres Semily),
město Turnov zažádalo o udělení výjimky pro obce spadající pod ORP ( obec
s rozšířenou působností) Turnov. Výjimka byla udělena a platí i pro naše občany.
Omezení úředních hodin na obecním úřadě
Do odvolání 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.
Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. 3. na 27. 3. V první fází do 9. 4. má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu:
www.scitani.cz nebo v mobilních aplikací. Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři v součinnosti s Českou poštou.

