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Naši jubilanti v měsíci dubnu
paní Pavlů Jana
paní Krausová Ladislava
paní Prokorátová Jana
paní Rulcová Alena
paní Vacková Michaela
pan Skála Jakub
pan Wambach Mathias

70 let
65 let
60 let
60 let
40 let
30 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Ceník služeb za odvoz a odstranění komunálního odpadu v roce 2022
Platbu je nutné provést v plné výši do 30. 4. 2022. Upřednostňujeme platbu
bezhotovostně, tj na účet obce: 108757902/0300, V.S. = č.p. nebo č.ev.
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 byl splatný do 31.3. 2022!
Majitelé 1 psa zaplatí 100,- Kč, za 2 psy 250,- Kč a za 3 psy 400,- Kč.

Kontejnery
Vážení spoluobčané, prosíme Vás, abyste nevyhazovali žluté a oranžové pytle do
kontejneru na plast. Pytle se tříděným odpadem se sváží každý první pracovní den
v měsíci, nebo je můžete nechat na rampě u obecního úřadu. Žádáme Vás o
důkladné zavázaní pytlů !!!!!!
Do odpovídajících kontejnerů vhazujte vždy jen ROZLOŽENÉ krabice, SEŠLAPANÉ
pet lahve, kontejnery nejsou nafukovací.
Do oranžové popelnice na JEDLÉ oleje vhazujte pouze oleje v pet lahvi.
Odečty elektřiny
Ve dnech od 6.4. do 8.4. 2022 se budou provádět odečty elektřiny ve Svijanském
Újezdě a na Močítkách. Kontakt: Kadlecová Drahomíra, tel: 792 330 690.
Jarní výlet zahrádkářů,
se uskuteční v sobotu 30.4.2022 a pojedeme na Kokořín. Zde navštívíme hrad,
potom bude oběd a krátká procházka po okolí Kokořína. Vstupné na hrad a část
dopravy platí zahrádkáři. Odjezd je s ohledem na večerní pálení čarodějnic
v 8:00 od budovy OÚ, návrat cca v 17:00. Přihlášky se zálohou 250,- Kč dospělý a
200,- Kč dítě do 15 let se přijímají v sekretariátu OÚ do 27. 4. 2022.
Těšíme se na Vaši účast.
Velikonoční hody v Hospůdce v Chaloupkách
Od pátku 15. 4. do neděle 17. 4. vždy od 11:00 je připraveno sváteční menu plných
tradičních velikonočních pochoutek. Páteční večer Vám zpříjemní od 18:00 country
kapela BODLÁK. Těší se na Vás kolektiv Hospůdky v Chaloupkách.
Kontejner na železo
Kontejner na železo bude přistaven na náves od 8. 4. do 13. 4.
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční 8. 5. v 11:45.
Připravované akce
9.4. - 10. 4. Sychrov – Velikonoční trhy od 9:00 -16:00
16. 4. Nechálov – taneční zábava hraje skupina VÍKEND
23. 4. Sychrov – setkání amerických automobilových veteránů 9:00 – 14:00

Mílí spoluobčané, přejeme Vám krásné a pohodové svátky jara,
které budou naplněny sluncem a optimismem.

