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Naši jubilanti v měsíci březnu
paní Sluková Marie
paní Prokorátová Jaroslava
paní Filipová Miloslava
slečna Heiningerová Barbora
pan Mohelský Jan

85 let
80 let
80 let
20 let
18 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
naše obec ubytovala v hasičské zbrojnici dvě matky a osm dětí z Ukrajiny.
Děkujeme všem za nabídky materiální a finanční pomoci, matky i děti jsou
momentálně zajištěny svými manželi a otci, kteří zde v ČR pracují.
Pokud máte zájem pomoci Ukrajině, obec uskuteční potravinovou sbírku od 14.3. do
22.3. na OÚ. Přinést můžete: suché těstoviny, rýži, cukr, sůl, mouku, konzervy, věci
osobní hygieny ( mýdlo, kartáček na zuby, pasta….), pleny, karimatky, spacáky,
vše originál zabaleno.
Všechny věci odvezeme do Liberce, do HZS Libereckého kraje.
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022-2023
ZŠ Svijanský Újezd srdečně zve všechny děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016,
děti s odkladem školní docházky z roku 2021 a jejich rodiče k zápisu na naši školu,
který proběhne ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 14:30 do 17:30 hod, přesný čas si
můžete zamluvit na tel. 605 586 539.
Vašim dětem nabízíme individuální přístup ve výuce, výuku dle ŠVP „Škola AZ“.
který u žáků podporuje vztah k přírodě, kulturnímu dědictví, kooperaci a toleranci.
Žádost je k vytištění na: http://skola-svijanskyujezd.cz v sekci DOKUMENTY.

Veřejná schůze zastupitelstva obce
se koná v pátek 25. března 2022 od 18:00 na sále Hospůdky v Chaloupkách.
Na programu je schválení rozpočtu 2022 a další záležitosti obecního zastupitelstva.
Po schůzi bude pro zájemce následovat promítání jedinečného videozáznamu, který
byl pořízen při příležitosti 100 let založení SDH ve Svijanském Újezdu a dokumentuje
průběh výroční schůze a hasičské soutěže z roku 1989. Budeme rádi, když si přijdete
zavzpomínat.
Zdravotní linka jezdí beze změny, každou středu, nově bude zastavovat u cesty
na hřbitov.
Český zahrádkářský svaz,
připravuje výlet na Kokořín a okolí na 30. 4. 2022, bližší informace v dubnovém
zpravodaji.
Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu v roce 2022
Z důvodu nové odpadové legislativy vyšla v platnost nová vyhláška o odpadech.
Změna je v platbě, kterou je nutné provést v plné výši do 30. 4. 2022, zálohy nám
bohužel legislativa neumožňuje. Upřednostňujeme platbu bezhotovostně, tj na účet
obce: 108757902/0300, V.S. = č.p. nebo č.ev.
V souladu s novou vyhláškou: „Poplatníkem je fyzická osoba, která má
v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště
žádná fyzická osoba.“
Zjednodušeně řečeno, poplatky za komunální odpad se týkají všech vlastníků
nemovitostí (i chalupářů).
Minimální poplatek za rok činí 576,- Kč, lze to řešit formou zakoupení pytlů na
komunální odpad 110 l – 88,- Kč, 60 l – 48,- Kč.
CENÍK 2022
velikost
četnost
nádoby
odvozu
60 l
1x7
60 l
1x14
80 l
1x7
80 l
1x14
110 l
1x7
110 l
1x14
120 l
1x7
120 l
1x14
110 l
kombi
120 l
kombi

cena
2 496,1 248,3 328,1 664,4 576,2 288,4 992,2 496,3 432,3 744,-

cena 1x
měsíc
576,768,1 056,1 152,-

Poplatek za psa je také splatný do 30.4. 2022
Majitelé 1 psa zaplatí 100,- Kč, za 2 psy 250,- Kč a za 3 psy 400,- Kč.
Akce v okolí
26. 3. Sokolovna Nechálov – taneční zábava - ADAPTACE

