Naši jubilanti v měsíci září
70 let – paní Jiřina Eichlerová
45 let – paní Dana Bártová
40 let – paní Ilona Brzáková
40 let – paní Drahomíra Valkounová
35 let – paní Pavlína Urbánková
20 let – sl. Jitka Libenská
Všem oslavenkyním přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za Vaši pomoc při pří organizování kulturních akcí
v průběhu letošního léta. Zvlášť děkuji Všem, kteří připravovali a organizovali 22. slavnosti
svijanského piva. Měli jsme velké štěstí na počasí. Slavnosti se vydařily, proběhly bez větších
problémů. Finanční vyhodnocení bylo předneseno na společenském večeru, který sice propršel, ale to
nám moc nevadilo, byla to asi daň za pivní.. Ještě jednou děkuji Všem, kteří pomohli a těším se na
23. slavnosti.

Začíná nový školní rok a opět nás trápí nízký počet dětí ve škole. Nevím proč děti, které jdou
do první třídy, jdou do ní někam jinam?
Přeji všem dětem a paním učitelkám a ostatním nepedagogickým pracovnicím v základní a
mateřské škole radost z práce, radost z dětí a hodně zdraví všem.

Popelnice 2. pololetí
Připomínáme, že v měsíci září a nejpozději do konce října, je třeba zaplatit za svoz a odstranění
komunálního odpadu na 2. pololetí 2011. Přivítali bychom úhradu převodem na náš účet č.
108757902/0300, v.s. = č. vašeho domu.

Oznámení katastrálního úřadu
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických
informací do digitální podoby nám předal Katastrální úřad LK. V katastrálním území naší
obce bude probíhat od 1.8.2011do 31.3.2015. Obnovu katastrálního operátu provází revize
zaměření všech staveb.“Oznámení katastrálního úřadu o vyhlášení částečné revize
katastru nemovitostí „ je vyvěšeno na úřední desce ode dne 28.7.2011.

Objednáme kominíka?
V letošním roce vyšel nový zákon, který nařizuje pravidelné provádění revizí komínů na tuhá
paliva i plynná paliva. Chceme objednat spolehlivou firmu, která by tyto revize provedla
v naší obci. Budete-li mít zájem – nahlaste se na obú

Diakonie Broumov
se na nás opět obrací s prosbou o uspořádání humanitární sbírky šatstva. Ve dnech 15. a 16.
září 2011 můžete odkládat na obecním úřadě. Diakonie Vám předem děkuje jménem všech,
kteří by se jen těžko obešli bez Vaší pomoci.

Power Jóga
je vhodné cvičení pro všechny, kteří nechtějí navštěvovat obří posilovny nebo „poskakovat“
na aerobiku. Vychází z klasické jógy, využívá její pozice neboli asány. Při cvičení velmi
intenzivně spalujete kalorie, posilujete a protahujete celé tělo. Power jóga navrací Vašemu
tělu nejen pružnost, sílu a energii, ale i duševní harmonii.

Lekce trvá 60 minut, čeká Vás zahřátí, posilování i protahování celého těla a na závěr
příjemná a zasloužená relaxace. Podložku máte k dispozici, cvičí se bez obuvi. Určeno jak pro
pokročilé, tak i pro úplné začátečníky.
Cvičí se každé úterý a čtvrtek od 19. hodin v tělocvičně školy ve Svijanském Újezdě.
Pokud Vám nevyhovuje den a čas, nebojte se na nás obrátit, rádi Vám vyjdeme vstříc. Bližší
informace a rezervace místa: Katerina.tetivova@gmail.com nebo 728270615.

