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Naši jubilanti v měsíci září
paní Drápalíková Růžena
pan Havle Bohuslav
pan Pšenička Jan
paní Brodská Hana
pan Prskavec Václav

75 let
65 let
35 let
30 let
20 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za Vaši ochotu a čas při přípravách a organizaci 29. Slavností
Svijanského piva. Bez Vás a Vaší pomoci by to nešlo. Slavnosti se vydařily, proběhly
bez větších problémů. Děkujeme i vedení a.s. Agro Rubín za pomoc vlastní
technikou. Finanční vyhodnocení bylo předneseno na společenském večeru. Ještě
jednou díky všem, kteří pomohli a těšíme se na 30. slavnosti.
Petra Bursová

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
Slavnostní uvítání našich nových prvňáčků proběhlo v pondělí 3. září na naší škole.
Do lavic usedlo 5 nových žáčků – Veronika, Michal, Matěj, Ondra a Honzík. Přejeme
jim spoustu nových kamarádů, hodně jedniček a hodné paní učitelky. Děkujeme paní
starostce za návštěvu a dárečky.
Celkem navštěvuje ZŠ 28 žáků. Ať se všem práce daří!
Do MŠ máme zapsaných 40 dětí. Věřím, že zažijí spoustu hezkých okamžiků
s kamarády a paní učitelkami. Paní učitelkám a ostatním zaměstnancům přeji mnoho
hezkých chvil s našimi dětmi a pevné nervy.
Iva Koťátková
Mateřská škola
příjme paní uklízečku na plný úvazek, více informací sdělí paní ředitelka
Mgr. Koťátková Iva, tel: 605 586 539
Powerjóga – cvičení pro každého, komu zdravotní stav dovolí, dynamické cvičení
ásan s cílem uvolnit, protáhnout a posílit celé tělo, redukuje stres a napětí.
Každý čtvrtek od 19:00 do 20:00 v tělocvičně Základní školy ve Svij. Újezdě.
Cvičení vede Mgr. Kateřina Tetivová, kontakt: katerina.tetivova@gmail.com nebo
mob. 728 270 615.

Drakiáda
ČZS Svijanský Újezd pořádá dne 22. 9. 2018 od 14:00 tradiční drakiádu na louce u
Močítek. Vlastní konstrukce draků vítány. Po skončení drakiády dojde k ocenění
jednotlivců dle informací na plakátu. V případě nejasného počasí (mrholení, bezvětří)
bude konání drakiády upřesněno v den konání místním rozhlasem.
Na této akci budou podávány bližší informace k podzimnímu výletu, který
připravujeme.
Volby
Ve dnech 5.- 6. října 2018 proběhnou volby do obecního zastupitelstva pro nové
čtyřleté období. Volební místností je budova obecního úřadu, volit můžete v pátek
5. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00.
Do konce měsíce září obdrží všichni voliči starších 18 let hlasovací lístky.
Způsob hlasování je vysvětlen v přiložených informacích, které jsou součástí
distribuce volebních lístků. Připomínáme, že naše obec má 7 členné zastupitelstvo.
Připravované akce v okolí:
Výlet do Krkonoš
Sokol Kobyly pořádá v sobotu 8. září turistický výlet do Krkonoš. Odjezd autobusu je
v 8 hodin z Nechálova a Havlovic. Cena je Kč 150,-.
Ještě jsou volná místa, zájemci se mohou stále hlásit na Obecním úřadě v Kobylech.
Dětský hasičský den - sobota 8. září od 14 hodin v Havlovicích, hasičská soutěž,
skákací hrad
Zájezd do Litoměřic
Obecní úřad Kobyly pořádá ve středu 19. září zájezd do Litoměřic na výstavu
Zahrada Čech. Odjezd autobusu je v 7:30 hodin z Nechálova a Havlovic. Cena je Kč
250,-- /na dopravu/. Ještě jsou volná místa, zájemci se mohou hlásit na Obecním
úřadě v Kobylech.
Mše - v pátek 28. září od 15 hodin v kapli v Kobylech.
Kobylský trojboj - v sobotu 29. září od 13:00 na návsi v Kobylech.
Připravujeme:
Bruslení na zimním stadionu v Turnově
Divadlo v Praze

