V měsíci červnu se dožijí životního jubilea:
paní Irena Zimmermannová
70 let
pan Jiří Hauft
50 let
pan Petr Maršík
40 let
paní Pavlína Laurinová
40 let
sl. Hana Trnková
20 let
Přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.

Vážení spoluobčané,
v současné době intenzivně připravujeme 23. slavnosti svijanského piva. V letošním roce
dochází k podstatné změně v prostorovém uspořádání. Jedná se o umístění hlavní scény, která
bude postavena v místě, kde byl doposud lunapark a naopak. Cílem je zvětšení prostoru před
hlavním podiem především z důvodu větší bezpečnosti. Tato změna klade větší nároky
technické – zajištění elektrických rozvodů po celém prostoru, kde budou umístěni prodejci a
stánky s pivem, ale především větší nároky na pořadatelskou službu. Slavnosti svijanského
piva byly za těch dlouhých 22 let pořádání vybudovány do takto rozměrné akce, kterou již
navštěvuje kolem 15 000 tis. lidí. Myslím si, že kromě toho, že přináší nebývalou proslulost
tak malé obci, je nepřehlédnutelný i finanční efekt pro obec a společenské organizace.. Ty
mohou pořádat různé akce – výlety, kulturní a společenské akce, akce pro děti, bohaté výroční
schůze a další, které mohou dosti výrazně dotovat z výdělku z pivních slavností. Proto prosím
ty, kteří si užívají požitků z této akce a pomáhají nám s organizováním této akce, ale také ty,
kteří tuto akci doposud ignorovali. Pokud nebudeme schopni tuto akci personálně zajistit,
bude hrozit, že akce nebude v příštích letech pořádána a kde vezmeme peníze na činnost
organizací. Potom budeme vše financovat ze svých peněženek..
Věřím, že si tyto řádky vezmete k srdci a pomůžete při slavnostech svijanského piva.

23. slavnosti svijanského piva
se uskuteční 14. července s následujícím programem. Na hlavním podiu vystoupí skupina
Plavci, F.R. Čech, Lenka Filipová, Žlutý pes, Walda Gang., Petr Kolář,
R+MEMBERSCLUB. Na kamenném podiu vystoupí Krkonošská dechovka, Dixieland band,
Trosky, Beatles revival, Kabát revival, Veselí pozůstalí.

Výlet pro seniory
Společně s Obecním úřadem v Kobylech jsme pro naše seniory připravili tradiční výlet.
V úterý 12. června , odjezd v 7.00 hodin od Oú. Pojede se do Bobrovic, Jabkenic a na další
místa. Cena výletu 250,- Kč.

Myslivecký a dětský den
Myslivecké sdružení Jizera pořádá v neděli 24. června 2012 v areálu umělé nory ve
Svijanském Újezdě myslivecký a dětský den spolu se zkouškami v norování. Zkoušky jsou
od 9,00 hod. a myslivecký den od 14,00 hod. Pro děti jsou připraveny soutěže a hry, pro
dospělé občerstvení , střelby i informace o činnosti MS. Všichni jste srdečně zváni.

Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. pořádají v sobotu 16. června od 11:45 do 11:55 hodin,
před budovou OÚ, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostli, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně
označené!!
- zbytky starých barev, obaly od barev
- televizory, ledničky, zářivky, všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
- upotřebované motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál
Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně – zákaz odkládat odpady
před příjezdem mobilní sběry! Nezapomeňte občanský průkaz.

Obec Příšovice
Vás srdečně zve na koncert „Bouře tónů a emoci“ Jaroslav Svěcený & Cigánski Diabli dne
9.června 2012 (sobota) od 18.00 hodin mezi Písečáky v Příšovicích.. Vstupné dobrovolné.

Kontejnery na tříděný odpad
prosíme neházejte odpady, které do zvonu na tříděný odpad nepatří. Zvony jsou pouze na
SKLO, PET LÁHVE a PAPÍR.

Jezdecká školička
se otvírá od června (podle počtu přihlášených , minimálně od 6 dětí). Určeno pro děti od 7 –
10 let. Každé pondělí od 16.00 – 18.00 hod., cena 600 Kč/měsíc. Přihláška na tel. č.
605 516 494 a nebo na emailu : ranchnasutru@email.cz .

