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Naši jubilanti v měsíci červnu
paní Jislová Květoslava
75 let
paní Laurinová Marie
70 let
pan Prokorát Pavel
65 let
paní Koťátková Kristýna
25 let

slečna Richtrová Jana
20 let
slečna Libenská Lenka
20 let
slečna Maršíková Tereza 18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Sběr nebezpečného odpadu
Severočeské komunální služby s.r.o. provedou v neděli 24. 6. 2018 od 11:45 – 11:55 hod. před
budovou OÚ.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
- Oleje a tuky
- Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
- Barvy, lepidla a pryskyřice
- Rozpouštědla
- Kyseliny
- Zásady (hydroxid)
- Nepoužitá léčiva (léky)
- Pesticidy (hnojiva)
- Akumulátory, baterie, články a zářivky
Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající
provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno:
- Elektro
- Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Nezapomeňte přinést občanský průkaz!
Oranžový kontejner na bio odpad
Pokud se ve vašem okolí během víkendu objeví oranžový kontejner, můžete ho využít na odpad
z vašich zahrádek.

Pokladní
OÚ hledá na letní sezonu zájemce na pozici pokladní pro vstup do bazénu. Hlásit se můžete na
obecním úřadu.
Permanentky do bazénu
OÚ připravil pro občany permanentky do bazénu. Platné na období 6-8/2018, v hodnotě 500,- Kč /
20 vstupů dospělí, 200,- Kč / 20 vstupů děti, 300,- Kč / 10 vstupů dospělí. Jednorázové vstupné na
den 40,- Kč dospělí a 20,- Kč děti zůstává nadále v platnosti. Permanentky si můžete zakoupit od
11. června na OÚ.
Promítání na hřišti
V sobotu 9. června akce začíná ve 20:00 a po setmění se začne promítat několik dílů seriálu
Okresní přebor. Kulturní zážitek Vám zpříjemní domácí burger. Akce se koná pouze za příznivého
počasí.
Cyklovýlet
V sobotu 16. 6. 2018 pořádá výbor zahrádkářů cyklovýlet. Cyklovýlet je pro všechny, kdo mají
zájem se projet na kole. Sraz účastníků v 9:00 před budovou OÚ. Děti do 10let v doprovodu
rodičů. Nutno dodržet bezpečnostní prvky (helma, reflexní označení). Trasa výletu: Svijanský
Újezd - Koryta - Doubrava - Žehrov (zde bude občerstvení a odpočinek) - Žďár (zmrzlina) Příšovice - Svijanský Újezd. Každé dítě dostane drobný příspěvek na občerstvení a zmrzlinu.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Dětské sportovní a zábavní odpoledne
Tenisový klub pořádá v sobotu 30. 6. 2018 od 14:00 sportovní a zábavní odpoledne pro děti a
rodiče. Akce se bude konat tradičně v areálu koupaliště ve Svijanském Újezdě. Připraveny budou
zábavné sportovní soutěže o ceny, trampolíny, skákací hrady a projížďky na koních. 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. 
Slavnosti Svijanského piva
V sobotu 14. července 2018 pořádá Pivovar Svijany ve spolupráci s naší obcí 29. Slavnosti
Svijanského piva. Tato akce je ukázkou dovedností našich občanů, bez Vaší pomoci bychom ji
však pořádat nemohli. Věřím, že i v letošním roce se aktivně zapojíte do příprav a vlastního
průběhu celé akce. V polovině června začneme zajišťovat obsazování pořadatelské služby. Hlásit
se můžete u Květy Prokorátové, Jindřicha Picka nebo na OÚ.
Předem Vám děkuji jménem všech organizátorů za Vaši pomoc.
Můžete se těšit na: Wohnout, Walda Gang, Ivan Mládek BanjoBand, Jitka Zelenková s kapelou,
Dymytry, UDG, Snap Call, Šlape to, Maxim Turbulenc, Krkonošská dechovka, Ladybirds,
Dixieland Band, Brontosauři revival, Crazy Dogs, Veselí pozůstalí. Jako tradičně vystoupí taneční
skupina Rebelky a děti z naší MŠ od cca 16:00 u malého podia (bytovky).

