Naši jubilanti v měsíci září
70 let – paní Růžena Drápalíková
60 let – pan Bohuslav Havle
25 let – sl. Hana Brodská
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Ahoj krásné léto, ahoj krásné prázdniny
Loučení s dvěma krásnými měsíci je určitě nepříjemné, avšak všichni jsme si užili dovolené a
prázdnin, ať doma nebo v zahraničí, děti u svých babiček a dědečků, na táborech nebo
s rodiči v zahraničí u moře. Dostatečně jsme se ohřáli někdy až moc. Ale přišlo pár
nepříjemných dnů, které způsobily mnoha lidem velké nepříjemnosti a starosti. Myslím tím
především bouřku a přívalový déšť ze dne 29.7. na 30.7., kdy během cca 80 minut spadlo
shora 100 litrů vody na 1 m2. Nejkritičtější místo naší obce přežilo tuto událost vcelku dobře.
Zafungovalo protipovodňové opatření ve Slepině. Velké množství nepořádku máme již
zlikvidované – Slepinu a struhu v Chaloupkách. Nějaké drobné úklidy nás však ještě čekají.
Děkuji všem, kteří nečekali na nás a kolem svých domů uklidili nánosy bláta.
13. července jsme pořádali s Pivovarem Svijany 24. slavnosti. Počasí nám opět přálo a s Vaší
velkou pomocí jsme celou akci opět dobře zvládli. Hodnocení se provedlo v pátek 23.srpna
během večera pro pořadatele. Účast 10 tis. platících zajistila, že akce i přes velkou náročnost
při přípravě vlastní organizace a následném úklidu, je pro naši obec finančně zajímavá. Děkuji
Vám všem za pomoc při organizaci, přípravě a úklidu a těším se společně s Vámi na 25.
slavnosti, které budou 12. července 2014.
A co říkáte naší politické scéně? Kdo se v tom má vyznat. Všichni jsme tak trochu otráveni.
Ale přátelé POZOR – sledujme názory politologů, nenaleťme planým a neuskutečnitelným
slibům. A hlavně nedopusťme návrat totality. Už toho bylo dost – jen je nutné si připomenout
a vzpomenout – LIDÉ BDĚTE!!!
A ještě něco pozitivního, 2. září jsem byl vítat nové prvňáky a bylo to velmi příjemné. Do
školních lavic naší školy jich usedlo 7, a tak v současné době máme ve škole 11 žáků. A
demografický vývoj ukazuje, že v roce 2015 by mohlo být v naší škole 16 žáků. Překonali
jsme tedy krizová léta, kdy to vypadalo, že budeme muset školu zavřít. Děkuji především
rodičům dětí za to, že dali naší škole důvěru a přihlásili je právě k nám.

Cvičení power jógy od září
Katka Tětivová Vás zve opět po delší pauze na pravidelné hodiny power jógy. Přijďte si s ní
zacvičit a navrátit tělo i mysl do lepší kondice. Nebojte se a alespoň to přijďte vyzkoušet,
nemusí to být láska hned po první hodině, ale člověk se prokouše prvními krůčky dál a dál a
pak na vlastním těle uvidí a ucítí pádné důkazy, jak blahodárně toto cvičení na nás působí.
Zbavíte se bolestí zad, protáhnete, posílíte, vytvarujete a zrelaxujete své tělo. Každý čtvrtek
od 19 hod. – 20 hod. v tělocvičně ZŠ ve Svijanském Újezdě. Cena 60 Kč/hod., permanentka
55 Kč. Kontakt: tel. 728 270 615.

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 na OÚ, připomínáme číslo tlf. 482 720 070.

OÚ Svij. Újezd ve spolupráci s OÚ Kobyly

plánuje zájezd do divadla do Mladé Boleslavi na představení Zločin v Posázavském
Pacifiku. Režie: Ondřej Havelka, v hlavních rolích: Petra Nakládalová, Vojtěch Havelka j. h.,
Petr Halíček, Jaroslava Kretschmerová j. h. alt. Anna Polívková j. h., Bohumil Klepl j. h., ,
Martin Zbrožek j. h. a další.
Tvůrčí tým Mužů v offsidu se tentokrát zabývá dalším módním fenoménem třicátých let –
světem trampingu. Inscenace vznikla ve spolupráci s pražským Divadlem Kalich.
Vybíráme z termínu: 30.10 a nebo 1.11. – konečný termín bude zveřejněn na vývěsce.

Výlet do Krkonoš

T.J. Sokol Kobyly pořádá v sobotu 5. října turistický výlet do Krkonoš. Trasa povede ze
Žacléře na Pomezní Boudy (asi 20km). Turistické hole si vezměte s sebou.
Odjezd autobusu v 7:00 hodin. Cena: Kč 100,-- členové Sokola, Kč 150,- ostatní.
Přihlášky společně s úhradou ceny výletu přijímá Hana Seiwaldová do 23. září.

Další akce v Kobylech
- sobota 21. září sokolovna Nechálov – tradiční taneční zábava, skupina Prorock
- sobota 28 září od 14 hod. – bude sloužena poutní mše ke svátku svatého Václava v kapli

v Havlovicích

