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Naši jubilanti v měsíci květnu
pan Brož Jiří
paní Zahrádková Anna Marie

85 let
30 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Májové oslavy
Obecní úřad společně se Sborem dobrovolných hasičů ve Svijanském Újezdě
pořádají Oslavy dne vítězství a ukončení II. světové války.
Zahájení v sobotu 7. května 2022 v 19:00 hod. pietním aktem a položením kytice
k pomníku padlých. Od pomníku povede lampiónový průvod na hřiště, kde bude
zapálena vatra a zahraje po celý večer dechová hudba Plechařinka z Bílé.
Připraveno je bohaté občerstvení.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 8. 5. 2022 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!

Slavnosti Svijanského piva
Po dvouleté pauze se opět uskuteční v sobotu 16. července 2022
33. Slavnosti Svijanského piva. Tato akce je ukázkou dovedností našich občanů, bez
Vaší pomoci bychom ji však pořádat nemohli. Věřím, že i v letošním roce se aktivně
zapojíte do příprav a vlastního průběhu celé akce. Pokud nám chcete pomoci,
budeme rádi, přihlásit se můžete na obecním úřadě, nebo na telefonu: 605 881 451
Bursová Petra, Picek Matěj 731 547 676.
Předem Vám děkuji jménem všech organizátorů za Vaši pomoc.
Kotlíkové dotace
Krajský úřad Libereckého kraje pořádá informační seminář pro žadatele o
KOTLÍKOVÉ DOTACE v Turnově 25. 5. od 15:00 v zasedací místnosti č. 215 staré
radnice.
Oprava mostu
Oprava mostu přes D10 začne jeho uzavírkou 23. 5. a následně v sobotu 28. 5. od
17:00 samotnou demolicí mostu. Z tohoto důvodu bude objízdná trasa ve směru na
Prahu okolo Diké přes Loužek - Svijanský Újezd - Svijany, objížďka je plánována od
28.5. 17:00 do 3.6. Detaily uzavírek a objízdných tras jsou zveřejněny na webových
stránkách obce v sekci Aktuality. V případě změn budou aktualizovány.

