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Naši jubilanti v měsíci září
paní Hozdecká Ludmila
paní Mařasová Ludmila
paní Malá Lenka
pan Novotný Stanislav
paní Simonová Květuše

75 let
75 let
55 let
50 let
40 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za Vaši ochotu a čas při přípravách a organizaci 30. Slavností
Svijanského piva. Bohužel slavnosti neproběhly podle našich představ, počasí
neporučíme. Po slavnostech proběhlo jednání s vedením pivovaru, které přineslo
pozitivní výsledky. Vedení pivovaru si nesmírně váží Vaší práce a jsou si vědomi, že
obci a organizacím musí zůstat finanční částka, pro kterou má smysl slavnosti i
nadále pořádat, proto se rozhodlo přispět nemalou finanční částkou na hudební
program 31. Slavností Svijanského piva. Děkuji vedení a zaměstnancům Agro Rubín
a.s. za podporu a využití vlastní techniky. Finanční vyhodnocení bylo předneseno na
společenském večeru pro pořadatele a samozřejmě Vás s ním seznámím i na
veřejném zasedání zastupitelstva. Ještě jednou díky všem, kteří pomohli a těším se
na pořádání 31. slavností.
Petra Bursová

Okénko ze školy
Prázdniny jsou za námi a nás čeká další školní rok. Jsme plni očekávání jaké zážitky
nám přinese. Věřím, že zažijeme spoustu legrace, naučíme se novým věcem a
potkáme nové kamarády.
Školní rok 2019/2020 zahájíme se sedmi novými prvňáčky, kapacita MŠ je naplněna.
Pedagogický personál v MŠ i ZŠ zůstal nezměněn, v MŠ máme novou paní
uklizečku. Přeji jí, ať se jí mezi námi líbí.
Čeká nás práce náročná, ale krásná a naplňující. Všem svým kolegyním předem
děkuji za trpělivou a nápaditou práci s dětmi. Rodičům děkuji za spolupráci a všichni
se těšíme s Vámi všemi na viděnou při pořádaných akcích, na které jste srdečně
zváni.
Paní starostce a celému zastupitelstvu děkujeme za financování vylepšení interiéru
školy a materiálního vybavení ve školce.
Přeji Vám všem krásný zbytek léta.
Iva Koťátková

Zájezd do Litoměřic
Obecní úřad Kobyly pořádá v pondělí 16. září zájezd do Litoměřic na výstavu
Zahrada Čech. Odjezd autobusu je v 7:30 hodin z Nechálova a Havlovic.
Cena výletu je 250,-Kč za dopravu a 120,-Kč vstupné ( každý si zakoupí sám).
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě Svijanský Újezd do 13. 9. 2019.
Prodej palivového dřeva
Obec nabízí k odkoupení palivové dřevo ve Slepině, délka 4-5 m za 500,-Kč/m³ +
doprava 1500,-Kč a samovýrobu 100,-Kč/m³ o průměru cca 10-15 cm. Pokud budete
mít zájem, kontaktujte pana Jarolímka na telefonu: 728 609 102.
Divadlo pro seniory
Mikroregion Jizera pořádá pro seniory členských obcí dne 19. 10. 2019 v kulturním
domě v Pěnčíně divadelní představení Divadelního spolku J. K. TYL Lomnice nad
Popelkou NOC NA KARLŠTEJNĚ. Dopravu zajistí obec a vstupné je zdarma,
přihlásit se můžete na obecním úřadě do 30. 9. 2019.
Český zahrádkářský svaz informuje:
Drakiáda:
ČZS Svijanský Újezd pořádá tradiční drakiádu na louce u Močítek dne 21. 9. 2019 od
14:00hod. Vlastní konstrukce draků jsou vítány. Po skončení drakiády budou oceněni
nejlepší jednotlivci.
V případě nejasného počasí (mrholení, bezvětří) bude konání drakiády upřesněno
v den konání místním rozhlasem.
Známky ČZS:
Od 1.1.2020 dochází ke změně cen členských známek. Ze 100 na 150Kč, ze 60 na
100Kč. Pokud by se někdo chtěl z tohoto či jiného důvodu odhlásit, nahlaste to do
25.10.2019 na sekretariát OÚ.
Podzimní výlet
se uskuteční 26.10.2019. Pojedeme do Jiřetína pod Bukovou, kde navštívíme
muzeum a výrobu dřevěných hraček. Dále zastávka na oběd a potom procházka na
Bramberk. Délka trasy bude upřesněna dle počasí. Přihlášky od 3.10.2019 na OÚ.
Akce v okolí:
6. - 7. 9. Český Dub - zahrádkářská výstava
14. - 16. 9. Pěnčín - pouť a posvícení v restauraci NA TRESTNÝ
28. 9. Kobylský trojboj - hasičská soutěž v Kobylech
28. 9. Zámek Svijany - Svatováclavské slavnosti od 10:00 do 20:00

