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Naši jubilanti v měsíci září
pan Eichler Lubomír
pan Matějíček Petr
pan Novák Martin

90 let
55 let
45 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za Vaši ochotu a čas při přípravách a organizaci 33. Slavností svijanského piva. Bez
Vás a Vaší pomoci by to nešlo. Slavnosti se vydařily, proběhly bez větších problémů. Děkujeme i
vedení a zaměstnancům Agro Rubín a. s. za pomoc vlastní technikou. Finanční vyhodnocení bylo
předneseno na společenském večeru. Ještě jednou díky všem, kteří pomohli a těšíme se na 34.
slavnosti v červenci 2023.
Petra Bursová

Volby do obecního zastupitelstva a do Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech 23.- 24. září 2022 proběhnou volby do obecního zastupitelstva a do Senátu. Volební
místností je v budově obecního úřadu, volit můžete v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 a v sobotu
24. září od 8:00 do 14:00. Případné II. kolo voleb do Senátu se uskuteční 30. září 2022 a 1. října
2022.
Do 20. září obdrží všichni voliči starších 18 let hlasovací lístky.
O způsobu hlasování Vás bude informovat volební komise ( pro každé volby odlišná hlasovací
obálka), další bližší info najdete v přiložených informacích, které jsou součástí distribuce volebních
lístků.
Připomínáme, že naše obec má 7 členné zastupitelstvo.
Voliči, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti mohou požádat
volební komisi, aby jim byla umožněna volba do přenosné volební urny.
Zdravotní linka
Zdravotní linka do Příšovic opět jezdí každou středu z Kobyl v 7:15, další zastávky Nechálov,
Havlovice, Svijanský Újezd - autobusová zastávka a Habřina naproti parkovišti.
Cestou zpět si můžete nakoupit v pekárně ve Svijanech.
Výstava Zahrada Čech
Zájezd na výstavu Zahrada Čech se z důvodu malého zájmu neuskuteční.

Pozdrav ze školy
Hola, hola, škola volá….a všechny žáčky vítá!
Tak už je tady nový školní rok 2022/2023. Ve čtvrtek 1. září jsme slavnostně přivítali 8 nových
prvňáčků a popřáli jim báječná školní léta. Všem ostatním žáčkům přejeme hezké zážitky ve
školních lavicích, co nejlepší školní výsledky a bezva kamarády.
Školka zahájila provoz v naplněné kapacitě a doufáme, že se všem dětem v naší školce bude líbit
a prožijí roky plné her a zábavy.
Svým kolegyním bych chtěla popřát pohodový a klidný školní rok a děkuji jim za práci, kterou
pečlivě a zodpovědně plní.¨
Věříme, že se s paní starostkou, celým zastupitelstvem a Vámi všemi brzy uvidíme na nějaké
společné akci.
Hezké babí léto Vám přeje

Iva Koťátková

Podzimní kurz šití pro začátečníky i mírně pokročilé
Kde: Základní škola Svijanský Újezd
Jak: 5x setkání po 3hodinách
Kdy: každé úterý od 16:30hod do 19:30hod
Zahájení v úterý 4.10.2022 ukončení 1.11.2022
Kurzovné 1800 Kč, platba hotově do 18.10.2022.
Co nás čeká? Jak budeme pracovat? Na co se těšit?
Každý šije ve svém tempu, podle obtížnosti zvolené práce. Volba výrobku podle vlastního
uvážení. Radost z tvoření a získání nové dovednosti.
Co s sebou? Šicí stroj, látky, nebo nenošené oblečení, které visí ve skříni, ale nechcete ho
zlikvidovat, nitě, nůžky a pomůcky na šití. Několik šicích strojů k dispozici.
Více informací na 731 284 403, nejlépe SMS.
Na setkání a společné tvoření s vámi se těší
lektorka kurzu Hana Rejzková

Divadelní představení pro seniory
Mikroregion Jizera pořádá v pátek 21. října od 19:00 v kulturním domě v Pěnčíně divadelní
představení S HLAVOU V OBLACÍCH v podání divadelního souboru Vojan z Českého Dubu.
Vstupné je zdarma, kdo máte zájem hlaste se na obecním úřadě do 14. října.
Akce v okolí
10. 9. Pěnčín – taneční zábava hraje Adaptace
17. 9. Čtveřín – na hřišti u kulturáčku – 13:00 Lažanský srandamač - hasičská soutěž
od 19:00 Adaptace
17. 9. Mnichovo Hradiště – Sousedská slavnost – Zažít Hradiště jinak 10:00 – 23:30
18. 9. Pěnčín – pouť
30. 9. Pěnčín – koncert frontmana kapely DYMYTRY Jana „Protheus“ Macků

