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Naši jubilanti v měsíci zářří
pan Eichler Lubomír
paní Havlová Dagmar
pan Matějíček Petr
pan Novák Martin

85 let
60 let
50 let
40 let

Přejeme všem oslavencům
ům
m pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
úsp
úspě

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám ještě jednou poděkovali za Vaši pomoc při
p organizování
28. Slavností Svijanského
vijanského piva. Bez Vaší ochoty nám pomocii by to nešlo. Velký dík patří i
taneční skupině REBELKY a dětem
dě
z MŠ Svijanský Újezd, které
ré vystupovaly pod vedením
paní učitelky Jany Černé.
erné. Slavnosti se vydařily,
vyda
proběhly bez větších
ch problémů.
problém A ten úklid,
to je vždy něco neuvěřitelného.
ěřitelného. D
Děkujeme i vedeníí a.s. Agro Rubín za pomoc vlastní
technikou.
Okénko ze školy
Je záříí a s ním nový školní rok 2017-2018.
2017
Začíná 4. 9. Mateřská škola
kola rozjela provoz již
21. srpna, ale všechny děti
ěti přijdou
př
až v září a některé až během školního roku. Výuka bude
zase organizována ve 2 třídách,
řídách, mladší "MYŠKY" a starší "ŽABKY".
Žáci základní školy zahájí nový školní rok všichni 4. 9. 2017 v 8,00 hodin
ho
ve škole. První
den jim stačí dobrá nálada. Přivítáme
Př
10 nových žáků v 1. ročníku
níku a tak počet
po
žáků opět
stoupne, celkem
elkem bude v 1. až 5. ročníku
ro
30 žáků.. Organizace výuky bude stejná jako ve
školním roce 2016-2017.
2017. V I. třídě
tř
budou společně vyučováni žáci
ci 1. a 2. ročníku
ro
a ve II.
třídě žáci 3., 4. a 5. ročníku.
čníku. Ně
Některé hodiny budou dělené.
Pedagogické pracovnice v MŠ i v ZŠ zůstávají
z stávají stejné jako v minulém školním roce.
Věřím, že náročnou
nou práci společně
spole
zvládneme, jak nejlépe to bude možné a společně
spole
s
dětmi
tmi v MŠ i s žáky v ZŠ vytvoř
vytvoříme partu kamarádů, kteříí si navzájem pomáhají a snaží se
získat co nejvíce nových poznatků.
poznatk
Velmi náročná
ná bude práce ve školní družině,
družin kde žáci navštěvují různé
ůzné kroužky - anglický
jazyk, hra na flétnu a kytaru, výtvarné činnosti,
innosti, sportovní hry. Vzhledem k tomu, že na naší
škole chodí do školní družiny všichni žáci, nejde často
asto o "kroužek" ale už je to velký "kruh".
Proto se obracíme na Vás, vážení rodiče
rodi a občané. Přijďte
te mezi nás. Uvítáme vedoucího
sportovního kroužku
ku nebo jiného kroužku pro děti
d
zajímavého. Věřím,
ěřím, že b
během září
společně něco vymyslíme a zorganizujeme.
zorgani
Děkujeme
kujeme Vám za kreativní nápady.
Velký dík patříí panu Michalu Adamovi a jeho spolupracovnicím za p
přípravné
řípravné práce kolem
školy a školky a všem zaměstnanc
ěstnancům ZŠ a MŠ za hezky připravené
ipravené školní prost
prostředí.
Dětem i rodičům přeji úspěšný
úsp
školní rok 2017-2018,
2018, dobré zdraví, tvůrčí
tv
nápady,
trpělivost a nadhled při
ř řešení případných
př
problémů.
Těšíme
šíme se na Vás, milé dě
děti, a v pondělí 4. záříí VESELE DO ŠKOLY !
Zdeňka
ňka Piflová

Powerjóga – cvičení pro každého, komu zdravotní stav dovolí, dynamické cvičení
ásan s cílem uvolnit, protáhnout a posílit celé tělo, redukuje stres a napětí.
Kdy ? – Každý čtvrtek od 19:00 do 20:00 v tělocvičně Základní školy ve Svij. Újezdě.
Cvičení vede Mgr. Kateřina Tetivová, kontakt: katerina.tetivova@gmail.com nebo
mob. 728 270 615.
Kontejner na směsný odpad
Do kontejneru na směsný odpad nepatří polystyren ani lepenka (IPA). Prosím neodkládejte
tento materiál do kontejneru, jinak nám nebude vyvezen.
MUDr. Trněný oznamuje
V pátek 8.9. 2017 ordinace otevřena pouze do 9:00 a od 19. 9. do 26.9. 2017 bude ordinace
uzavřena. Sestra přítomna a akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
MVDr. Kudělka
nabízí hromadné očkování psů proti vzteklině - vakcína za 100,- Kč. Pokud budete mít zájem
o vakcínu, přihlaste se na OÚ. Očkování proběhne na jaře 2018.
Obecní pracovník
Obecní úřad přijme od března do listopadu 2018 sezonního pracovníka. Přihlásit se můžete
na OÚ.
Český zahrádkářský svaz připravuje
- v první polovině října na louce u Močítek drakiádu
- 28.10. 2017 výlet do čokoládovny, svíčkárny Rodas a návštěva výstavy Exotica v
Lysé nad Labem
Plánované kulturní akce z okolí:
Kobylský trojboj
SDH Kobyly pořádá Kobylský hasičský trojboj v sobotu 16. září od 13 hodin na návsi v
Kobylech. Občerstvení zajištěno.
Drakiáda
Sopka 2007, z. s. pořádá v sobotu 23. září od 13 hodin na Zaháji drakiádu spojenou s
letovými ukázkami RC modelů. Občerstvení zajištěno, k dispozici bude skákací hrad pro děti.
Zámek Svijany 28.9. - 2. Svatováclavská slavnost od 10:00 do 20:00
Závod padesátek
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 7. října od 13 hodin závod padesátek na 121 minut.
Závod se uskuteční tradičně na okruhu mezi Nechálovem a Kojeckem. Upozorňujeme
občany, že tato komunikace bude v době mezi 13:00 - 17:00 uzavřena.

