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Naši jubilanti v měsíci září
paní Šimková Bohumila
pan Karadžos Jiří
pan Bárta Jaroslav
paní Salabová Petra
pan Zbořil Daniel

65 let
60 let
60 let
50 let
50 let

pan Kapras Roman
paní Bursová Petra
paní Heiningerová Kateřina
paní Holubová Kamila
pan Rulec Zbyněk

45 let
40 let
40 let
30 let
30 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Okénko ze školy
Milé děti, vážení rodiče a všichni přátelé školy.
Už se nemůžeme dočkat, až se naše škola zase naplní dětskou radostí a čilým
ruchem.
Školní rok 2020/2021 zahájíme v naplněné kapacitě ve škole i školce.
V 1. ročníku přivítáme 4 nové kamarády – Leontýnku, Zuzanku, Izabelku a Artema.
Určitě z nás všech bude skvělá parta.
Bohužel, současná doba je plná otázek, které směřují k epidemiologické situaci.
Režim školy i školky přizpůsobíme současné situaci a věříme, že nastavená
hygienická pravidla nebudou děti nijak omezovat.
Přeji všem dětem klidný vstup do nového školního roku, ať potkají spoustu nových
kamarádů a zažijí jen samé radostné chvilky.
Všem svým kolegyním předem děkuji za „plné nasazení“ a přeji jim hodné děti.
Paní starostce a ostatním zaměstnancům OÚ děkujeme za podporu a pomoc při
zvelebování prostor školy i školky – máme krásné nové parkety a vybavení třídy ve
školce.
Užijte si v plné pohodě zbytek léta a doufáme, že se s Vámi brzy uvidíme při nějaké
společné akci.
Iva Koťátková
Český zahrádkářský svaz informuje
Podzimní výlet
se plánuje na 28.10. 2020, půjde o pěší výlet do okolí Malé Skály, večeře v
restauraci ve Vlastibořicích a po jídle odjezd do Svijanského Újezdu. Bližší informace
v říjnovém zpravodaji. Přihlášky od 1.10.2020 na OÚ.
Členské známky
Žádáme své členy o zaplacení členských známek na letošní rok. Platbu prosím
proveďte u paní Drahoňovské na OÚ, nejpozději do konce října 2020.

Vážení spoluobčané,
ve dnech 2. a 3. října se uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje.
V pátek 2. října od 14.00 - 22:00 a v sobotu 3. října v době od 8.00 - 14.00.
Volební místnost je umístěna v budově obecního úřadu v přízemí. Nejdéle 3 dny před
konáním voleb obdržíte sadu volebních lístků (budou k dispozici i ve volební
místnosti). Při vlastním volebním aktu musíte předložit volební komisi platný
občanský průkaz nebo cestovní pas, jinak Vám nebude volba umožněna.
Bude nutné dodržovat aktuální nařízení vlády ve věci hygienicko-protiepidemických
opatření.
V těchto volbách jde o dění a život i v naší obci, tak Vás prosím - PŘIJĎTE K
VOLBÁM.
Powerjóga
Cvičení pro každého, komu zdravotní stav dovolí, dynamické cvičení ásan s cílem
uvolnit, protáhnout a posílit celé tělo, redukuje stres a napětí.
Každé úterý a čtvrtek od 19:00 v tělocvičně Základní školy ve Svijanském
Újezdě.
Cvičení vede Mgr. Kateřina Tetivová, kontakt: katerina.tetivova@gmail.com nebo
mob. 728 270 615.
Pošta Pěnčín oznamuje,
změnu otevírací doby od 1. 10. 2020: pondělí a středa od 10:00 do 12:00 a od 13:00
do 18:00 dále úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.
MUDr. Trněný oznamuje,
že z technických důvodů bude dne 9. 9. 2020 ordinace v Příšovicích uzavřena.
Ordinace v Turnově bude tento den otevřena od 8:00 do 12:30 a od 13:30 do 14:30.
Zábava na hřišti
V pátek 4. 9. od 20:00 jste srdečně zváni na hřiště, kde vám zahraje skupina ŽÍZEŇ.
SMS – informace z obce
Na webových stránkách naší obce byl zřízen odkaz SMS, zde se můžete
zaregistrovat pro zasílání aktuálních informací z obce a okolí, registrace není složitá.
Akce v okolí
Drakiáda
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 12. září od 13:00 na Zaháji drakiádu spojenou s
letovými ukázkami RC modelů. Občerstvení zajištěno, k dispozici bude skákací hrad
pro děti.
Kobylský trojboj
SDH Kobyly pořádá v sobotu 26. září od 13:00 na návsi v Kobylech Kobylský
hasičský trojboj. Občerstvení zajištěno.
Zámek Svijany
28. 9. Svatováclavské slavnosti od 10:00 do 20:00, vstupné dospělí 100,- Kč, děti a
důchodci 40,- Kč.

