Významné životní jubileum oslaví v měsících:
červenci

pan Jiří Mohelská
65 let
paní Renata Šiftová 40 let
pan Jan Rulec
25 let

srpnu paní Milada Hauftová

paní Helena Vencálková
pan Miroslav Dvořák
pan Tomáš Kašťák
sl. Markéta Salabová
pan Petr Matějíček
pan Milan Hladík

85 let
40 let
30 let
30 let
20 let
20 let
18 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

Vážení spoluobčané,

přeji Vám krásnou dovolenou strávenou kdekoliv. Ať je letošní léto plné radosti, pohody,
teplých a slunných dnů. Dětem přeji krásné prázdniny plné zajímavých zážitků a hlavně
prožijte vše ve zdraví, bez nehod a problémů.

Slavnosti svijanského piva

V sobotu 13. července 2013 pořádá naše obec ve spolupráci s Pivovarem Svijany již 24.
slavnosti svijanského piva. Po dlouhodobých zkušenostech jsem přesvědčen, že ty letošní
zvládneme opět bez větších problémů a dokážeme, že umíme zorganizovat největší akci
našeho regionu, která obec proslavuje po celé republice, ale je zajímavá i z finančního
pohledu.
V současné době zajišťuje pořadatelskou službu pan Jindřich Picek, paní Jarča Hauftová a
Květa Prokorátová. Za zahrádkaře pan ing. Jiří Brouček. Jinak se můžete přihlásit i na
obecním úřadě.
Co nás kromě mnoha práce v průběhu slavností čeká :
Hlavní scéna – RECESE LIVE, THE BEATLES VETERAN CLUB, VĚRA MARTINOVÁ,
ABBA STARS, DOCTOR PP, MICHAL HRŮZA & KAPELA HRŮZY, TUBLATANKA,
KRUCIPÜSK, HEEBIE JEEBIES, TAM
Scéna 2 – taneční vystoupení děti MŠ Svijanský Újezd, KRKONOŠSKÁ DECHOVKA,
DIXIELAND BAND, NON STOP, SVIJANKA, TROSKY, NASTARÝ KOLENA, VESELÍ
POZŮSTALÍ
Na všech třech
prostranstvích najdete mnoho stánků s různorodým, vynikajícím
občerstvením , mnoho výčepů skvělého svijanského piva. Pro děti i dospělé bude připraven
velký lunapark pana Novotného.
Věřím, že si každý najde to své a bude se při slavnostech kromě práce také dobře bavit. A
když nám pomůže počasí, můžeme se těšit na skvělou akci, která ukáže schopnost našich
občanů. Ve večerních hodinách budeme odměněni velkolepým ohňostrojem pod vedením
pana Novotného z České Lípy. Přeji Vám krásný zážitek z této akce.
Brigáda na přípravu areálu na slavnosti se koná ve středu 10. 7. od 17.00 hodin
v případě potřeby i ve čtvrtek a v pátek vždy od 17.00 hod.
Uklízet se bude v neděli od 9.00 hodin a potom vše řádně oslavíme.

a

MUDr. Trněný oznamuje
čerpání dovolené ve dnech 28.6. - 17.7.2013, sestra bude přítomna. Akutní případy ošetří
MUDr. Koucký.

Dovolená (zástup) dětské středisko Příšovice

MUDr. Mattauchová čerpá dovolenou od 5.7. do 24.7. 2013. V těchto dnech je zajištěn na
dětském středisku Příšovice zástup kvalifikovanou a zkušenou lékařkou MUDr. Dagmar
Buriánkovou. tlf. 603 871 027 a nebo 485 101 993. Rozpis ordinací: Po 8.7. 7,30 – 10,00, St
10.7. 15,00-17,00, Pá 12.7. 8,30 – 10,00, Po 15.7. 8,30 – 10,00, St 17.7. 15,00 – 17,00, Pá
19.7. 7,30 – 10,00, Po 22.7. 7,30- 10,00 pouze sestra, St 24.7. 15,00-17,00.

Černé skládky

V posledních měsících se na některých místech v naší obci objevují černé skládky. Doposud
neznámí lidé zde odkládají jím nepotřebné a překážející materiály, posekanou trávu, hnůj od
králíků a podobné věci, starý nábytek. Skládky se objevily v Chaloupkách, u vodojemu, na
kraji Močítek a dalších místech. Jelikož nemůžeme mít všude obecního policajta, pořídíme na
tato místa fotopasti. Přistižení viníci budou potrestáni podle platných předpisů – pokuta může
být ve správním řízení až 50 tis. Kč.

I. Vlastibořský půlmaratón okolo Vlasti

se koná 6. července. Prezentace pro příslušný závod vždy 30 minut před startem, běží se
Lidový mini maratón 4,2 km 12:30-13:30, Dětský pidi maratón 14:00-14:30, Vlastibořický
půl maratón 15:00 – 18:00. Po celý den občerstvení, více se dozvíte na www.vlastiborice.cz,
přihlášky on-line na adrese www.sport-reg.cz/registrace?zavod=113. Závodník obdrží tričko
s logem závodu a startovní číslo se svým jménem.

Na co se můžeme těšit o prázdninách
Svijanský Újezd:

6. 7.
2. polovina srpna
30.8.

Turnaj v malé kopané
Společenský večer pro pořadatele na hřišti
Beatová kapela ŽÍZEŇ

Padařovice:

27.7.
3.8.

PLECHAŘINKA
Country večer

Havlovice:

17.8.

PLECHAŘINKA

