Významné životní jubileum oslaví v měsících:
červenci

paní Božena Belová
paní Bohumil Rympler
paní Jana Vondráčková
pan Josef Procházka
paní Alena Kůželová

80 let
60 let
55 let
45 let
40 let

srpnu

paní Milada Hauftová
pan Antonín Kraus
paní Ilona Brožová
paní Naďa Kubíková
paní Miroslava Marešová
paní Jana Mařasová
sl. Iva Vondráčková
sl. Kristýna Susová

86 let
60 let
50 let
50 let
45 let
45 let
25 let
20 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

Slavnosti svijanského piva

V sobotu 12. července 2014 pořádá naše obec ve spolupráci s Pivovarem Svijany již 25.
slavnosti svijanského piva. Po dlouholetých zkušenostech jsem přesvědčen, že i ty letošní
zvládneme opět bez větších problémů a dokážeme, že zvládneme 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 a paní Jarča Hauftová.
A tak Vás moc prosím přihlaste se a pomocte nám .
Co nás kromě mnoha práce čeká:
Hlavní scéna –BENJAMINGS CLAN, JAN VANČURA – PLAVCI, PARADEMARCHE,
MARTA KUBIŠOVÁ se skupinou PETRA MALÁSKA, TURBO, PETRA JANŮ se
skupinou GOLEM, OLYMPIC, WALDA GANG, DEBILLHEADS, RECESE LIVE
Scéna 2 –DIXIELAND BAND, TROSKY, ŠLAPETO, THE BEATLES VETERAN CLUB,
NON STOP, ISUA, VESELÍ POZŮSTALÍ,
Na všech třech prostranstvích najdete mnoho stánků s různorodým občerstvením , mnoho
výčepů svijanského piva. Pro děti i dospělé bude v provozu velký lunapark.
Věřím, že si každý najde to své a bude se při práci 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 Pohla z Turnova.
Brigáda na přípravu areálu na slavnosti se koná ve středu 9. 7. od 17.00 hodin a 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.

MUDr. Trněný oznamuje

čerpání dovolené ve dnech 30.6. - 18.7.2014, sestra bude přítomna.

Hospůdka v Chaloupkách

oznamuje, že od 1.7.2014 zahájila provoz i v pondělí od 11:00 hod. do 22.00 hod., nemá
žádný zavírací den.

Hledáme brigádniky
Obecní úřad ve Svijanském Újezdě hledá 2 brigádníky na pomocné práce od 14.7.-25.7. 2014
na úklid po pivních slavnostech a bourání podlahy v ZŠ.

Prodej živých brojlerů

ZD Březina prodává v úterý 8.7. od 10 – 16 hodin živé brojlery. Cena 30,- /Kč. Kontakt:
326 789 404, 605 295 740.

Na co se můžeme těšit o prázdninách
Svijanský Újezd

30.8.

Společenský večer pro pořadatele

Padařovice –

26.7. od 18 hod.
2.8. od 19 hod.

PLECHAŘINKA
Country večer

Havlovice

16.8. od 18,30
PLECHAŘINKA
(v případě nepříznivého počasí se koná v Sokolovně na Nechálově)

