Naši jubilanti v měsíci září
80 let – pan Lubomír Eichler
65 let – pan František Slezák
55 let – paní Dagmar Havlová
45 let – pan Petr Matějíček
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vážení spoluobčané,
pomalu se blížíme k podzimním měsícům. Hezké léto nám připravilo mnoho krásných chvil
strávených při dovolených a dětem o prázdninách. Věřím, že jste si letní měsíce krásně užili
v pohodě a ve zdraví.
Ještě jednou chci poděkovat za Vaši pomoc při organizování největší akce naší obce a regionu
– Slavností svijanského piva. Opět nám přálo počasí a i přes trochu menší počet návštěvníků
než v loňském roce se akce velmi zdařila. Velikou měrou k tomu přispělo i rozšíření areálu záměna umístění lunaparku a hlavního pódia. Největší zásluhu však mají ti, kteří se aktivně
zúčastnili příprav a vlastní organizace a úklidu po akci. Úklid to je něco čemu nikdo nevěří.
Uklidit celý areál po 15 tis. účastnících během 3 hodin, to je pro mnohé něco neuvěřitelného.
Moc Vám jménem pořadatelů děkuji a společně s Vámi se těším na 24. slavnosti.
Ani na obecním úřadě nebyla žádná okurková sezóna. Začalo se pracovat na výstavbě
suchého poldru ve Žlabině. Z naší strany jsme připraveni – bylo provedeno vykácení prostoru
v místě stavby. Lesy ČR jako investor, intenzivně pracují na přípravě. Bylo provedeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Z 9 přihlášených byla vybrána společnost
1.jizerskohohorská stavební společnost z Hodkovic n. M. Po všech administrativních úkonech
okolo výběrového řízení a vyřízení uvolnění finančních prostředků z ministerstva zemědělství
bude stavba zahájena v měsíci říjnu a dokončena v měsíci květnu 2013.
Další připravovanou akcí je dokončení komunikace na Habřině. Po získání dotace z KÚ bylo
provedeno výběrové řízení. Ze 3 firem vyhrála společnost COLAS a.s. Mladá Boleslav.
Okamžitě po uvolnění finančních prostředků z KÚ LK bude akce realizována. Dokončení
v říjnu 2012.
Do konce letošního roku bude zakoupena nová přenosná stříkačka pro místní sbor hasičů
z Fondu PO Libereckého kraje. Věřím, že to vyvolá i větší zájem o cvičení hasičů.

Škola a školka
Mateřská škola zahájila nový školní rok s 28 zapsanými dětmi, základní škola s 8 žáky z toho
3 prvňáčci. Více informací ve zpravodaji 10/2012.

Nezapomněli jste ještě zaplatit popelnice, popl. za psa?
Prosíme o úhradu nejpozději do konce měsíce října, a to buď na účet č. 108757902/0300 a
nebo v hotovosti přímo na obecním úřadě. V případě, že neznáte částku, která Vám zbývá
uhradit, zavolejte si OÚ, připomínáme číslo tlf. 482 720 070.

Odprodej nepotřebných věcí
Obecní úřad Svijanský Újezd nabízí k odprodeji za symbolickou cenu :
umyvadlo
7 ks
WC mísa se zadním vývodem
5 ks

Kominictví Kryštof, Pěnčín u Jablonce n. N.
nabízí následující práce – čištění komínu na tuhá paliva, kontrolu komínu, vyhotovení
kontrolní zprávy, čištění větracích šachet a jiných odtahových a ventilačních zařízení. Tyto
práce si můžete objednat buď na OÚ Svij. Újezd a nebo přímo v kominictví na tlf. čísle
602 111 632, 721 298 234, kominictví.KRYSTOF@email.cz Kominík bude po celou sobotu
15. září 2012 v obci, dopravu k zákazníkovi firma neúčtuje.

Zámečnictví – kovovýroba
pan Michal Kopecký, Svij. Újezd 117 – výroba na zakázku, zhotovení bran, vrat, zábradlí,
různých konstrukcí, kontakt 737 888 579, e-mail: Michalkopy@seznam.cz

Cvičení powerjóga
Cvičení pro každého, komu zdravotní stav dovolí, dynamické cvičení ásan s cílem uvolnit,
protáhnout a posílit celé tělo, redukuje stres a napětí. Každé úterý a čtvrtek od 19 hod.
v tělocvičně ZŠ ve Svij. Újezdě. Cvičení je pod vedením zkušené cvičitelky. Kontakt:
katerina.tetivova@gmail.com , nebo mob. 728 270 615.

Sokol Kobyly
pořádá v sobotu 6. října turistický výlet do Krkonoš. Trasa povede ze Sklářské Poreby přes
Voseckou boudu do Harrachova (asi 20 km). Přihlášky spolu s úhradou ceny (150,- Kč)
přijímá paní Seiwaldová, ale můžete se také přihlásit na OÚ ve Svij. Újezdě.

Další akce v Kobylech
- sobota 15. září sokolovna Nechálov – taneční zábava, skupina Prorock, pořádá SOPKA 2007
- sobota 15. září od 18 hod. – country v Podhoře u čekárny, hrají FOTŘI

