Naši jubilanti v měsíci září
55 let – pan Jiří Karadžos
45 let – pan Roman Horvath
45 let – pan Daniel Zbořil
35 let – paní Petra Bursová
25 let – pan Zbyněk Rulec

55 let – pan Jaroslav Bárta
45 let – paní Petra Salabová
40 let – pan Roman Kapras
25 let – slečna Kamila Vernerová

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Ahoj krásné léto, ahoj krásné prázdniny
Loučení s dvěma krásnými měsíci je tak trochu bolestivé, a to obzvlášť když byly tak
nádherné. Věřím, že jste si všichni užili prázdniny ať doma, v zahraničí u moře, ale u babiček
a dědečků bylo určitě také moc hezky. Krásně jsme se ohřáli a kdo trávil léto u našeho
koupaliště byl také nadmíru spokojen.
11. července jsme pořádali 26. Slavnosti svijanského piva. Počasí opět na jedničku. S Vaší
pomocí jsme zvládli přípravy – středeční brigáda s účastí 80 lidí a potom famózní úklid v
neděli – to je prostě něco neuvěřitelného.
Technicky a organizačně jsme celou akci zvládli skvěle bez nějakých větších problémů.
Pochválena byla akce i pracovníky Červeného kříže z Liberce a Policií ČR.
Co je méně radostné – to byla účast. 7 tis. platících návštěvníků nestačilo na 100% pokrytí
všech nákladů s akcí spojených, a tak výsledek letošního roku – nula od nuly pošla.
Budeme hledat příčiny, a ty musíme odstranit. Bylo to nízké datum 11.7., byl to méně
atraktivní program?
Tak trochu velkou příčinu vidím v tom, že velkých i menších akcí je každým rokem více a
více a lidé nemají možnost (finanční i časovou) navštívit všechny. Ale tato skutečnost nás
nepoloží na kolena a začneme připravovat 27. slavnosti. Moc a moc děkuji. Kratochvíl

Aktuality z obce
Prázdniny pro nás nebyly tak úplně obdobím klidu. Od června do poloviny srpna
probíhá akce zateplení a výměna oken v základní a mateřské škole. Celá akce byla finančně
dost náročná a celkové náklady se pohybovaly cca 6,5 mil. Kč. Přesná čísla budeme znát až
po vyřízení dotace se Státním fondem životního prostředí. Jsem přesvědčen, že „kabáty“ na
obou objektech se podařily a že jsme jim neublížily, což potvrdila účast na otevřeném
odpoledni a pochvala přítomných.
Ještě taková drobnost (za 110 tis. Kč) – v srpnu byla instalována nová čekárna pro
cestující ve směru na Turnov.

Ze školy a školky
Září vždy upíná pozornost ke škole. Pro nové prvňáčky je to jeden z důležitých
mezníků života.
Začíná každodenní povinnost. Ale čas strávený ve škole není pouze naplněn úkoly,
ale je se spoustou nových poznatků a zábavy i krásný. Děti zde navazují přátelství na
celý život. Dospělí pak na tuto dobu často rádi vzpomínají.
Pro mateřskou i základní školu ve Svijanském Újezdě bylo letošní 1. září
opravdu krásné a mimořádné. Obě budovy se oblékly do krásna. Tak hezky jim to
barevně ladí, že vypadají jako matka a dítě. Nejen na vnější pohled, ale i uvnitř se
hodně věcí změnilo, jak jste mohli všichni vidět 28. 8. 2015 odpoledne. Máme radost,
že jste se přišli podívat v tak hojném počtu a děkujeme tak za Vaši podporu.
Potěšil nás zájem újezdských občanů, ale i všech absolventů a nynějších
žáků. Některé hosty ani neznáme, protože zde nebydlí a školu navštěvovali již
dávno. Tak ještě jednou děkujeme za návštěvu.

Snad zase někdy na shledanou v našich krásných školních budovách.
Děkuji panu starostovi Blahoslavu Kratochvílovi a všem členům zastupitelstva,
že měli odvahu se do této náročné akce pustit. Vážíme si toho, že nám důvěřují, a že
nejen školku, ale i školu dokázali udržet i při velmi nízkém počtu žáků. A také jich
bylo v posledních letech 7 v celé škole.
Letos máme v základní škole celkem 19 žáků v 1. až 4. ročníku. Prvňáčků
přišlo 6, moc jim to slušelo! Vítáme Tě ve škole, Terezko Odcházelová, Karolínko
Klojdová, Šárko Nováková, Martine Jirčáku, Jakube Novotný a Filipe Hajduku. Už se
na Vás těšíme. Prvňáčky přivítaly nejen paní učitelky, ale s květinou i pan starosta.
Díky.
V mateřské škole je v letošním roce zapsáno 38 dětí. Organizace zůstává
stejná, 2 třídy dětí a ty jsou rozděleny přibližně podle věku.
Na závěr děkuji všem pedagožkám a ostatním pracovnicím školy, že si
mnohdy zkrátily čas volna, aby vylepšovaly školní prostředí. Zvláštní dík a mé uznání
patří za pomoc při různých technických pracích jejich rodinným příslušníkům a dále
rodičům dětí ze školy, kteří hravě zvládli práce malířské a natěračské při 2
prázdninových akcích pod vedením pí učitelky Koťátkové.
Přeji všem dětem, jejich rodičům, učitelkám a učitelům naší ZŠ a MŠ dobré zdraví a
hodně radosti.
Tak vesele a s elánem do nového školního roku 2015/2016.
Zdeňka Piflová

Výlet zahrádkářů
ČSZ Svijanský Újezd pořádá dne 26.9.2015 podzimní výlet.
Program: 8:00 - 8:30 sraz a občerstvení u OÚ
8:40 -10:10 přesun do Příšovic a odjezd vlakem směr Turnov
Předpokládaný průběh trasy: Dlaskův statek – Zrcadlová koza – Boučkův statek na
Malé Skále (cca 15km). Zpět nás odveze autobus a v restauraci v Chaloupkách bude
večeře.
Začátkem měsíce srpna došlo ke spuštění internetových stránek ČSZ Svijanský
Újezd: http://czs-svujezd.webnode.cz/

