Naši jubilanti v měsíci říjnu
55 let – paní Jana Odcházelová
50 let – pan Jan Žák
50 let – paní Vlasta Šelemberková
50 let - pan Jiří Prokorát
45 let – pan Tomáš Mařas
20 let – sl. Jana Brožová
Gratulujeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

Vážení spoluobčané,
ve dnech 12. a 13. října se uskuteční volby do zastupitelstva kraje. V pátek 12.10. od 14.00
hod. – 22. hod. a v sobotu 13. října v době od 8.00 – 14.00 hodin. Volební místnost je
umístěna v budově obecního úřadu v přízemí. Nejdéle 3 dny před konáním voleb obdržíte
sadu volebních lístků (budou k dispozici i ve volební místnosti), ze které vyberete jeden
jediný, věřím, že bude správný. Při vlastním volebním aktu musíte předložit volební komisi
platný občanský průkaz a nebo cestovní pas. jinak Vám nebude volby umožněna. Přílohou
volebních lístků je Informace o způsobu hlasování, preferenční hlasy.
Přeji Vám šťastnou ruku, v těchto volbách jde o dění a životě i v naší obce. Hlavně Vás
prosím – PŘIJĎTE K VOLBÁM.
Nevíte si rady? Můj názor – Krajskou politiku mají dělat lidé, kteří mají dlouholeté zkušenosti
z komunální politiky. Tento předpoklad splňuje kandidátka č. 23. Kandidují zde opravdu
zkušení a spolehliví lidé z komunální politiky, většinou současní starostové a starostky. Ti
mají nejlepší přehled o životě na malých městech a obcích.

11. a 12. září zářily Světlušky
V těchto dnech jste je mohli potkat ve Svijanském Újezdě, na Nechálově i v Kobylech.
Skupinka dětí oblečená do černých triček s logem, s tykadly, křidélky a pokladničkou se
rozhodla pomáhat nevidomým a vybírala pro Nadaci Českého rozhlasu. Celé akci předcházelo
seznámení žáků obou škol s projektem nadace a hlavně s tím, kdo a na co vybrané peníze
dostane. Nevidomé děti obdrží od nadace např. speciální psací stroj, příspěvek na počítač
s braillským řádkem, nebo třeba příspěvek na asistenta, aby mohly docházet do běžných škol.
A nyní k sumě, kterou se nám podařilo vybrat. Žáci ze ZŠ Svijanský Újezd vybrali 3 012 Kč,
žáci ze ZŠ Kobyly 3 930 Kč. Tedy téměř 7 tisíc korun! Výtěžek sbírky těší nejen mě, ale jistě
i všechny, kteří se na sbírce jakýmkoli způsobem podíleli.
Na to, kolik Světlušky vybraly po celé republice, na dojímavé příběhy nevidomých a na
mnoho dalšího se můžete podívat 14.listopadu na Čt 1. Další informace najdete
www.svetluska.centrum.cz,
fotografie
z
průběhu
sbírky
na
www.zskobyly.cz/aktivity/fotogalerie

Podzimní drakiáda
Výbor ZO ČZS zve děti s rodiči na drakiádu, kterou uspořádá v sobotu 6. října 2012 na
louce u odbočky k Močítkám. Za příznivých povětrnostních podmínek začne akce ve 14
hodin. Pouštět se budou jak profesionální výrobky, tak i amatérské konstrukce, které jsou
zvlášť vítány. Pro účastníky bude k dispozici drobné občerstvení.

Podzimní výlet zahrádkářů
V neděli 28. října 2012 se zahrádkáři vydají na tradiční podzimní výlet. Tentokrát navštíví
známou, ale přesto velmi zajímavou oblast Maloskalska. Začátek pěší túry bude

v Besedických skalách a skončí ve Frýdštejně tradiční společnou večeří. Autobus s účastníky
odjede od budovy OÚ v 9,00 hodin. Příspěvek na úhradu nákladů bude obvyklý, tj. 100 Kč
pro členy ZO, 50 Kč za dítě. Pro nečleny ZO činí příspěvek 200 Kč.

Zájezd do divadla
SDH ve Svijanském Újezdě pořádá ve středu 24. října zájezd do pražského Stavovského
divadla na inscenaci A.P.Čechova RACEK – hrají T. Medvecká, J. Dolanský, D. Prachař, A.
Pyško, F. Němec, L. Mrkvička, S. Rašilov a další. Začátek představení v 19 hodin, odjezd
autobusu od OÚ v 16,30 hod. Cena vstupenky včetně dopravy 300 Kč. Přihlášky společně
s úhradou se přijímají na Obecním úřadě. To, že je Čechov nadčasový autor, není asi třeba
dokazovat, můžete si to jen potvrdit a také vychutnat. Z premiéry Racka ve Stavovském
divadle se stala neočekávaně událost sezony.

Přednáška Nový Zéland
Velkoplošná panoramatická LIVE-DIASHOW Leoše Šimánka – Nový Zéland – Zimní
putování po ostrovech přírodních superlativů. Leoš Šimánek uvede tuto diashow v kulturním
domě v Pěnčíně v sobotu 6. října a v neděli 7. října – vždy od 15.00 hodin a od 19.00
hodin. Předprodej vstupenek na Obecním úřadě v Pěnčíně a v Informačním středisku
v Turnově, nám. Českého ráje 26. Jednotné vstupné 160 Kč.

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Cílem tohoto upozornění je zabezpečit provoz rozvodového zařízení a zajistit spolehlivou
dodávku el. energie. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu. Bližší
informace jsou uvedeny v Upozornění, které je vyvěšeno na úřední desce.

V měsíci listopadu
-

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 11.11. v 11.45 – 11,55 hod.
Setkání s Jitkou Knejpovou , JUST – středa 14.11.

