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Naši jubilanti v měsíci červnu
paní Zimmermannová Irena
pan Hauft Jiří
pan Volný Martin
pan Maršík Petr
paní Laurinová Pavlína
pan Heininger
paní Trnková Hana

80 let
60 let
55 let
50 let
50 let
50 let
30 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Sběr elektrospotřebičů
Od pátku 17. 6. do středy 22. 6. můžete přivézt na rampu k obecního úřadu
elektrospotřebiče, které nepatří do kontejneru na elektroodpad např.: lednice,
mrazáky, el. sporáky, televizory, monitory od PC, pračky.
Cyklovýlet
V sobotu 11.6.2022 pořádá výbor zahrádkářů cyklovýlet. Cyklovýlet je pro všechny,
kteří mají zájem se projet na kole. Sraz účastníků v 9:00 před budovou OÚ. Děti do
10 let v doprovodu rodičů. Nutno dodržet bezpečnostní prvky (helma, reflexní
označení).
Trasa výletu: Svijanský Újezd – Turnov - Malá Skála (zde bude občerstvení a
odpočinek) a zpět domů. Každé dítě dostane drobný příspěvek na občerstvení a
zmrzlinu. V případě zájmu můžeme zajistit odvoz menších dětí do Turnova. Toto je
nutné nahlásit do 8. 6. na sekretariátu OÚ.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Žádáme členy, kteří ještě nezaplatili členskou známku na letošní rok, aby tak učinili
co nejdříve. Platbu, prosím, proveďte na OÚ.
Pokladní
OÚ hledá na letní sezonu zájemce na pozici pokladní pro vstup na koupaliště.
Hlásit se můžete na obecním úřadu.
Bazén bude v provozu od pátku 3. 6.
Letní provoz na OÚ
Během letních prázdnin bude upravena otevírací doba na obecním úřadě:
pondělí - čtvrtek 8:00 -11:30, 12:30 - 14:00, pátek 8:00 -11:30.
Obecní úřad bude uzavřen: 4. 7. - 8. 7. a od 1. 8. - 5 .8.

Výlet pro seniory
Společně s Obecním úřadem v Kobylech jsme připravili tradiční výlet pro naše
seniory. Letos 27. června navštívíme zámek Loučeň, Poděbrady, kde bude projížďka
vyhlídkovou lodí. Cena výletu je 500,- Kč (zahrnuje oběd a vstupné na zámek a loď),
zájemci se mohou hlásit do 20. června na obecním úřadě. Odjezd autobusu v 8:00
z Nechálova.
Pozdrav ze školy
Milí přátelé školy, chtěli bychom Vás všechny srdečně pozvat na školní besídku
OCEÁN – NA NĚM I V NĚM, která se koná ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 15.30 hodin na
sále v Hospůdce v Chaloupkách/moc děkujeme majitelům za zapůjčení. Společně se
potopíme do hlubokých vod podmořského světa a slavnostně necháme uplavat naše
„páťáky“ - Markétu, Michaelu, Kristýnu, Izabelu, Báru, Nikču, Honzu a Marka.
Věříme, že se v neznámých vodách nových škol neutopí, a budeme jim přát mnoho
úspěchů a nových zážitků.
Všem ostatním dětem ze školky i školy přejeme krásné prázdniny!
Chtěla bych poděkovat celému kolektivu za obětavou a pečlivou práci během celého
školního roku. Velké díky patří paní starostce za podporu a uznání naší práce a
nesmím zapomenout na zaměstnance OÚ, kteří jsou vždy ochotni vypomoci při
chodu školy. Také posíláme poděkování paní Editě, Pepovi a Lukášovi za zpestření
hodin tělocviku tenisovými základy.
Prázdniny rychle utečou a v září v ZŠ přivítáme 8 nových prvňáčků. Do školky
nastoupí 12 dětí.
Na všechny se těšíme a doufáme, že prožijeme pohodový školní rok 2022/2023.
Přeji příjemné a klidné letní měsíce!

Iva Koťátková

Dětský Sportovní Den
Tenisový klub pořádá v sobotu 25. 6. 2022 od 14:00 sportovní den pro děti a rodiče.
Akce se bude konat tradičně v areálu koupaliště ve Svijanském Újezdě, připraveny
budou zábavné sportovní soutěže o ceny. Můžete se těšit i na dobrůtky z udírny a
bohaté občerstvení. Přijďte se s dětmi pobavit a společně zahájit letní prázdniny.
Těšíme se na Vás.
TK Svijanský Újezd
Svoz pytlů na tříděný odpad
Pytle na tříděný odpad budeme o prázdninách svážet pouze 1.7. a poté až 1. 9.,
nebo je můžete nechat na rampě u obecního úřadu. Nezapomeňte prosím, pytle
řádně zavazovat.

Stánek na hřišti Vás zve od 6. 6. na točenou zmrzlinu!

