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Naši jubilanti v měsíci
ěsíci květnu
kvě
pan Mráz Ladislav
pan Brož Jiří
slečna Štěpánková Pavlína
slečna Susová Tereza
slečna Najmonová Kateřina

85 let
80 let
40 let
20 let
18 let

Přejeme všem oslavencům
ům pevné zdraví a mnoho osobních úsp
úspěchů.
ě ů.

Májové oslavy
Obecní úřad společně
ě se Sborem dobrovolných hasi
hasičů ve Svijanském Újezdě
pořádají Oslavy dne vítězství
ězství a ukon
ukončení II. světové války.
Začátek v neděli 7. května
ětna 2017 v 19:30 hod. pietním aktem a položením kytice
k pomníku padlých. Od pomníku povede
poved lampiónový průvod na hřiště,
ř ě, kde bude
zapálena vatra a koncertovat po celý večer
ve
dechová hudba Plechařinka
řinka z Bílé. P
Připraveno je
bohaté občerstvení.

Výlet pro seniory
OÚ Kobyly a OÚ Svijanský Újezd připravuje
p
tradiční
ní výlet pro seniory. V letošním
roce je naplánován výlet na čtvrtek
č
15. června 2017 do Mladé Boleslavi
eslavi na exkurzi
exkurz závodu
Škoda, prohlídku
hlídku automobilového muzea a po obědě prohlídku leteckého
eckého muzea v M.B.
Odjezd v 7:45 z Nechálova a ze
z Svijanského Újezdu cca v 8:00,, cena výletu 300,300, Kč.
V ceně výletu je zahrnuto vstupné a ob
oběd. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě
ú
od
9. května do 9. června 2017.

Sběr nebezpečného
ného odpadu
provádí Severočeské
eské komunální služby s.r.o. provádí v ned
neděli 11. 6. 2017 od 11:45 – 11:55
hod. před budovou OÚ.
Přijímány
ijímány budou následující druhy odpadu:
− léky všeho druhu
− domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla,
( edidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalova
ustalovače, chemické
přípravky
ípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů
plevel a škůdců atd.). Vše řádně
ě označ
označené!
− zbytky starých barev,
ev, obaly od barev
− televizory, ledničky, zářivky,
řivky, všechny druhy akumulátor
akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
− upotřebené
ebené motorové oleje (v uzavřených
uzav ených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál
−
odpady
budou
předávány
ředávány
ob
občany
na
označeném
stanovišti
osobn
osobně.
Zákaz odkládat odpady před
řed př
příjezdem mobilní sběrny! Nezapomeňte
ňte občanský průkaz.
pr

Výlet do Mirakula
Obec připravuje pro děti výlet do Mirakula, který se uskuteční 3.6. 2017.
Přihlásit se můžete na OÚ od 9.5. do 26.5. 2017. Při přihlášení žádáme zaplatit 50,- Kč za
osobu. Děti pouze s doprovodem.

Hasičská soutěž Kobyly
SDH Kobyly pořádá v sobotu 20. května od 11:00 na hřišti u základní školy okrskovou
soutěž u příležitosti 130. výročí založení sboru. Mimo hasičských útoků bude k vidění také
speciální hasičská technika a záchranné práce hasičů. Po skončení soutěže bude
následovat diskotéka, hraje DJ Sphinx.

Obec Příšovice
Vás zve na oslavu 135. výročí založení SDH v Příšovicích, která se koná v sobotu 27.
května od 11:00 na místním hřišti. Po skončení soutěže taneční zábava, hraje pan Mádl.

Vážení přátelé,
užívejme si dny pracovního volna v klidu (především neděle a svátky), a proto nechte
odpočívat své motorové stroje (sekačky, křovinořezy, apod.) na všední dny.
Děkujeme

Naši milí zákazníci,
rozhodla jsem se k Vám promluvit touto cestou. Nejprve bych moc ráda poděkovala všem,
díky kterým tady ještě jsme a doufám, že ještě nějakou dobu být budeme moci.
Jistě jste si nemohli nevšimnout, že náš/váš obchod jaksi skomírá. Musíme často čelit vašim
nepříjemným poznámkám, že to či ono není. Naprosto Vám rozumím a možná bych i já tak
v pozici zákazníka někdy jednala. Ale velmi ráda bych Vám danou situaci vysvětlila. Prázdné
regály nejsou proto, že bych byla nezodpovědná a zboží zapomněla objednat. Ba naopak,
není moje větší přání, aby bylo vše, co si každý zákazník bude přát. Trápí mě to, ale co
mohu, když krámek na to nevydělá. Spousta z vás už na nás kouká skrz prsty a
neuvědomuje si, že tak jak vypadá krámek na vesnici, je především zásluhou občanů, kteří
do něho chodí nakupovat. Protože pokud nebudou chodit, tak nemohou očekávat, že
pokvete. Každý, který se jen trochu zajímá o dění okolo sebe musí vědět, že spousta vesnic
o své krámky přichází, protože to je už pro majitele pouze prodělečná činnost. A kdo
by dělal něco, co mu nic nepřináší? Občané dané vesničky si musí uvědomit, že tato služba
je oboustranná. Majitel krámku přece nemůže dotovat službu občanům. Jsou už i vesničky,
kdy Obecní úřad dotuje krámek, aby tam mohl zůstat. Já o nic takového nežádám, jen
prosím, Vás, občany naší vesničky, abyste se trochu zamysleli nad tím, jestli si chcete tuto
výhodu vesnice podržet. Zda jste rádi, že si máte kam ráno zajít pro čerstvé pečivo či
uzeninu a úsměv a vtip mé Evičky
a uvědomili si, že krámek v malé vesničce už není
samozřejmostí.
Jsem tu s vámi od roku 1998. Dělám svoji práci moc ráda a ráda bych ji dělala i nadále. Mám
pocit, že i vy nás za pultem rádi vidíte a uvědomujete si, že pozitivní a vtipný přístup Evičky
není samozřejmostí každého obchodu. Jako by nestačilo, co si na nás stále vymýšlí stát a
různé orgány. Zatím tomu jakžtakž čelíme, ale bez vaši přízně a pomoci to dlouho
nevydržíme. Proto bychom vás, já i Evička, rády požádaly o větší přízeň, díky níž bychom
mohly regály naplnit a tudíž byli spokojení my i vy. A o nic jiného nám vlastně nejde, než o
spokojeného zákazníka, který k potřebnému zboží dostane i úsměv spokojené prodavačky.
Olina Sedláčková

