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Naši jubilanti
červenec
pan Mohelský Jiří
paní Šiftová Renata
paní Brunnerová Eva
pan Rulec Jan

70 let
45 let
40 let
30 let

srpen
paní Hauftová Milada
paní Vencálková Helena
pan Dvořák Miroslav
pan Kašťák Tomáš
pan Matějíček Petr
slečna Salabová Markéta
pan Šenberk Věroslav

90 let
45 let
35 let
35 let
25 let
25 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Slavnosti Svijanského piva
V sobotu 14. července 2018 pořádá naše obec ve spolupráci s Pivovarem Svijany již
29.Slavnosti Svijanského piva. Po dlouholetých zkušenostech jsme přesvědčeni, že i
ty letošní zvládneme opět bez větších problémů a dokážeme, že jsme schopni
zorganizovat největší akci našeho regionu, která zajišťuje naší obci velkou popularitu
v celé naší zemi a je pro nás i zajímavým finančním přínosem.
V současné době zajišťuje pořadatelskou službu pan Jindřich Picek a paní Květa
Prokorátová.
A tak Vás moc prosíme, přihlaste se a pomozte nám.
Brigáda na přípravu areálu na slavnosti se koná ve středu 11.7. od 17:00. a
v případě potřeby i v pátek vždy od 17:00. Uklízet se bude v neděli 15. 7. od 9:00.
Děkuji Vám všem, kteří nám pomůžete při přípravě, průběhu a při úklidu.
Věřím, že v neděli odpoledne bude co oslavovat.
Místní knihovna
zve stávající i nové čtenáře na nové knihy nejen z výměnného fondu Krajské
vědecké knihovny v Liberci, především pro děti je připraveno mnoho nových titulů:
nové díly Mimoňky a Malého poseroutky, tři díly série Skleněný trůn, H. N. Kowitt
Pomsta trapáků, M. Adamec Ukradená data, B. Pyronová Cesta domů,
V. Válková Vznik ČSR 1918 – velezrada se trestá.

ZŠ a MŠ Svijanský Újezd
Skončil nám školní rok 2017/2018 a my jsme se slavnostně rozloučili s našimi
páťáky, které čeká další etapa jejich povinné školní docházky. Děkujeme paní
starostce Petře Bursové a paní Petře Drahoňovské za vřelé přijetí na obecním úřadě
a budoucím šesťákům přejeme mnoho spokojených okamžiků a studijních úspěchů
v nových školách.
Předškoláčkům přejeme úspěšný start v 1. třídě.
Všem dětem přejeme sluníčkové prázdniny plné pohody a nových zážitků a již teď se
na všechny těšíme v novém školním roce 2018/2019. Sejdeme se v pondělí 3. září
v 8 hodin ve škole, kde přivítáme 5 nových prvňáčků. Věříme, že z nás nadále bude
super parta a přes všechno učení zažijeme i spoustu zábavy.
Paní učitelky z MŠ a ZŠ
Psík mývalovitý
Upozorňujeme občany, že se v části obce Habřina vyskytuje psík mývalovitý.
Psík mývalovitý je aktivní v noci, den přespává v noře, kterou si sám vyhrabává, ale
častěji využívá opuštěné nory jiných živočichů. Psík mývalovitý je jediná psovitá
šelma, která přespává zimu, podobně jako medvěd nebo jezevec (v Česku od
prosince do počátku března). Psík mývalovitý je výrazně samotářský živočich. Své
teritorium si značkuje močí a páchnoucími výměšky řitních žláz. Méně výrazná je
hlasová komunikace. Jedná se o tiché zvíře. Ozývá se vrčením a kvikáním, hlavně
je-li ohrožen nebo chycen, nedokáže štěkat. Psík je všežravec. Sbírá různou
rostlinnou potravu - bobule, kořínky a hlízy rostlin, ale loví také drobné živočichy. Z
živočišné potravy se živí zvláště vejci a mláďaty ptáků, ale také žábami, leklými
rybami a mršinami a škeblemi. Nemusíte se ho bát, je velmi plachý.
Společenský večer
pro pořadatelé Slavností Svijanského piva připravujeme na pátek 24.8. od 18:30.
Připravované akce:
Posezení pod lipami v Padařovicích, pozor oproti minulým ročníkům je změna data
konání: 27.7. od 18:00 DECHOVKA (Plechařinka z Bílé)
28.7. od 18:00 COUNTRY (Country stock)
Koryta 25.8. od 20:00 ROCKSET revival
1.9. od 13:00 na hřišti: UKONČENÍ LÉTA S BANÁNEM - zábavné odpoledne pro děti

PŘEJEME VÁM LÉTO PLNÉ ODPOČINKU A SLUNÍČKA.

