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Naši jubilanti v měsíci září
paní Eichlerová Jiřina
paní Bártová Dana
paní Brzáková Ilona
paní Valkounová Drahoslava
paní Urbánková Pavlína
pan Holub Vlastimil
paní Libenská Jitka
pan Karpíšek Vojtěch

80 let
55 let
50 let
50 let
45 let
40 let
30 let
25 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
ve dnech 8. a 9. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny.
V pátek 8. října od 14.00 - 22:00 a v sobotu 9. 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.
Divadlo Praha
Zájezd do divadla Palace Praha byl přeložen na neděli 26. 9. 2021. Divadelní představení
začíná v 19:00: MANŽELSKÝ POKER - Poker je naprosto geniální hrou především z toho
důvodu, že díky své zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí skrytou komplexnost, může
oslovovat nejširší spektrum klientů. Přestože je poker považován za karetní hru, jedná se
spíše o střet...
V životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže „karty jsou rozdány“ a
jednotlivá kola vysvětlování a slovních říček, které ve své hře popsal slavný autor, mistr
francouzské konverzační komedie Marc Camoletti (mimochodem autor jedné z našich
nejúspěšnějších komedií A do pyžam) Vás dokonale pobaví. Hrají: J. Langmajer,
D. Šinkorová, K. Pindejová, A. Gondíková a další, délka představení je 130 minut.
Odjezd od OÚ ve 14:00, cena lístku je 300,- Kč, hlásit se můžete na OÚ
do 15. 9. Odjezd z Prahy ve 21:45 z Hlavního nádraží.
Obecní úřad bude 27. 9. uzavřen.
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.

Tak už nám to začíná, penál, knížky, svačina,
časně vstávat, brzy spát, slušně zdravit, ne se rvát…
Zdravíme všechny rodiče, děti a přátele školy.
Verše nás naladily na nový školní rok a my všichni doufáme, že si ho ve škole užijeme bez
omezení výuky, roušek a testování.
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili ve středu 1. září. Ve školních lavicích usedlo 30 žáků,
z toho 6 prvňáčků. Těm přejeme, aby si ve škole našli nové kamarády, naučili se spoustu
nových věcí a nosili v žákovské knížce převážně jedničky.
Milá Sáro, Anežko S., Anežko P., Kubo, Vojto a Milánku, ať je pro Vás škola příjemným
místem plným hodných lidí a příjemných zážitků!

Školka je také plná dětí. V tomto roce máme dvě nové posily – paní učitelku Hanu a Anežku.
Přeji jim za celý kolektiv hodně pěkných chvilek se školkovými dětmi.
Celému personálu předem děkuji za obětavost a nasazení v nadcházejícím školním roce.
Přejme si co nejméně stresových situací a hlavně velkou porci dětské radosti. To je to, co
nás naplňuje a dává naší práci smysl.
Paní starostce a celému zastupitelstvu děkujeme za přízeň a podporu. Velký dík zaslouží i
pracovníci obce za přípravu prostranství školy a školky před zahájením školního roku.
Moc děkujeme a těšíme se s Vámi na viděnou při nějaké akci.
Iva Koťátková
Zdravotní linka do Příšovic opět jezdí každou středu z Kobyl v 7:15.
Knihovna je uzavřena do 28. 9.
Akce v okolí:
18. 9. Doubí - hasičská soutěž
20. 9. Pěnčín – posvícení – restaurace NA TRESTNÝ
28. 9. Zámek Svijany – Svatováclavské slavnosti

