Naši jubilanti v měsíci září
paní Eichlerová Jiřina
paní Bártová Dana
paní Brzáková Ilona
paní Valkounová Drahomíra

75 let
50 let
45 let
45 let

paní Urbánková Pavlína
slečna Libenská Jitka
pan Karpíšek Vojtěch
pan Prskavec Václav

40 let
25 let
20 let
18 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám ještě jednou poděkovali za Vaši pomoc při organizování
kulturních akcí v průběhu letošního léta. Zvlášť děkujeme všem, kteří připravovali a
organizovali 27. Slavnosti svijanského piva. Měli jsme opět štěstí na počasí. Velký dík patří i
taneční skupině REBELKY z MŠ Svijanský Újezd, které vystupovaly pod vedením paní
učitelky Jany Černé. Slavnosti se vydařily, proběhly bez větších problémů. A ten úklid, to je
vždy něco neuvěřitelného. Děkujeme i vedení a.s. Agro Rubín za pomoc svojí technikou.
Finanční vyhodnocení bylo předneseno na společenském večeru. Ještě jednou díky všem,
kteří pomohli a těšíme se na 28. slavnosti.

Nová střešní krytina
se objevila během prázdnin na naší budově základní školy. Jsme rádi, že budova po
loňském zateplení je jako nová. Část nákladů na výměnu střešní krytiny bude pokryta ze
schválené dotace z Libereckého kraje.

Okénko ze školy
I když je právě krásné letní počasí, 1. září je tady. A s ním "zase" škola. Ale to jen pro
druháky, třeťáky, ..............
Pro naše nové prvňáčky je 1. září 2016 velký DEN a také mezník v životě. Začíná
opravdová škola, práce a povinnosti. Přesto se do školy těšíme na dobré kamarády i
na nové poznatky a informace. Mělo by to být učení hrou v příjemném a
přátelském ovzduší mezi dětmi, pedagogy a rodiči.
Vítáme Vás, milí prvňáčci, ve škole!
Eliško Mohylová, Natálko Felgrová, Adélko Vencálková, Vítku Burso a Jakube
Drahoňovský! Přejeme Vám hodně úspěchů a štěstí na prahu dlouhé školní
docházky. Těšíme se i na ostatní žáky druhého, třetího, čtvrtého a pátého ročníku,
bude jich celkem 22 a děti budou rozděleny do 2 tříd.
Vítáme proto i nové pedagožky Janu Grofovou a Ludmilu Činčurovou.
V MŠ máme od září 36 dětí ve 2 třídách, jsou tedy ještě 4 volná místa.
Podrobnější informace z MŠ uvedeme v příštím zpravodaji.
Všem dětem, rodičům, pedagogům i ostatním pracovníkům ZŠ a MŠ přeji hezký
školní rok 2016/2017 prožitý v dobrém zdraví a těším se na příjemnou a přínosnou
spolupráci.
Za přípravu a úpravu školního prostředí děkuji vedení Obce Svijanský Újezd, paní
Haně Trnkové, panu Josefu Laurinovi a všem spolupracovnicím.
Zdeňka Piflová

Diakonie Broumov
se na nás opět obrací s prosbou o uspořádání humanitární sbírky ošacení a potřeb do
domácnosti. Ve dnech 12. a 13. října 2016 je můžete odkládat na obecním úřadě. Diakonie
Vám předem děkuje jménem všech, kteří by se jen těžko obešli bez Vaší pomoci.

Dětský lékař
v Příšovicích MUDr. Marie Mattauchová oznamuje změnu webových
stránek:www.alergopraktik.cz. a nabízí možnost objednávaní na prevence přes email:
kontakt@alergopraktik.cz.

Podzimní výlet
Český zahrádkářský svaz oznamuje, že tradiční podzimní výlet se pravděpodobně uskuteční
v termínu 28.10. 2016.

Info z knihovny
V naší knihovně je opět nový výměnný fond, přijďte se podívat a nějakou pěknou knížku
vypůjčit

Kontejner na papír
je nově umístěn na Habřině na parkovišti u hřbitova, proto využijte této možnosti a
chraňme si životní prostředí

Plánované kulturní akce z okolí:
17.9. od 18 hod Nádvoří Svijanského zámku - divadelní soubor DS Tyl z Mnichova Hradiště
hra Rodina je základ
15.10. divadelní soubor DS Tyl z Mnichova Hradiště v Sezemicích - Rodina je základ

28.9. nebo 1.10. Kobylský trojboj

