Významné životní jubileum oslaví v měsíci:
červenci

pan Daniel Trnka
pan Jakub Brzák

25 let
20 let

srpnu paní Milada Hauftová
paní Alena Prskavcová
paní Věra Holanová
sl. Lucie Hauftová
pan Petr Matějíček
sl. Markéta Salabová

83 let
45 let
40 let
25 let
18 let
18 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

Vážení spoluobčané,
přeji Vám krásnou dovolenou strávenou v zahraničí nebo u nás doma, dětem krásné a klidné
prázdniny. Ať jsou následující prázdninové měsíce plné pohody, klidu a slunce.

Slavnosti svijanského piva
V sobotu 16. července 2011 pořádá naše obec ve spolupráci s Pivovarem Svijany 22. slavnosti
svijanského piva. Tato největší akce našeho regionu a kraje je především ukázkou umu a
dovedností našich občanů. Pokud se vše podaří jako doposud, je zajímavá i po finanční
stránce. Věříme, že většina z Vás se zúčastní přípravných prací a potom při zajišťování
vlastního průběhu akce.
V současné době se zajišťuje obsazování pořadatelských míst a stánku na prodej piva
(zajišťuje Jarča Hauftová a Jindra Picek). Přihlásit se můžete i na obecním úřadě. Věřím, že
pomůžete a předem Vám děkuji za pořadatele této akce za aktivní účast při přípravách a
vlastním průběhu slavností.

Co nás čeká v průběhu slavností?
Na hlavní scéně uvidíte a uslyšíte: TAM,THE APPLES, DOCTOR PP, PETR SPÁLENÝ
& APOLLO BAND, DALIBOR JANDA, JACKYE, KAMIL STŘIHAVKA &
LEADERS, MIG 21, LUBOŠ ODHÁNĚL, DEBILLHEADS
Na druhé scéně vystoupí:SVIJANKA, DIXIELAND BAND NOVÁ PAKA, COUNTRY
SKUPINA TROSKY, RECESE LIVE, LIBERECKÝ DIXIELAND OLD STARS,
VESELÍ POZŮSTALÍ, RUNNING SUSHI
Na všech prostranstvích najdete mnoho stánků s různým občerstvením. Pro děti i dospělé
bude připraven velký lunapark.
Myslíme, že si každý najde to své a bude se při slavnostech dobře bavit. A když nám pomůže
počasí, můžeme se těšit na krásnou akci, která vyvrcholí velkolepým ohňostrojem.
Brigáda na přípravu areálu na slavnosti se koná ve středu 13. a v případě potřeby i ve
čtvrtek 14.7. vždy od 17.00 hod.
Uklízet se bude jako vždy v neděli od 9.00 hodin.

Provoz koupaliště v roce 2011
Provoz koupaliště v letošním roce zahájen 28.6. 2011.Od loňského roku není žádná změna,
tzn. u vjezdu do areálu je postavena pokladna, kde si každý návštěvník koupaliště zaplatí
vstupné, v případě že pojede autem i parkovné. Ke vstupence obdrží pásku na zápěstí, kterou
bude odlišen od návštěvníků restaurace a bude ho opravňovat ke vstupu do bazénu. Platnost
pásky bude vždy na celý den. Na každý den bude páska v jiné barvě.

MUDr. Trněný oznamuje
dovolenou ve dnech 7.7. - 20.7.2011, 8.8. – 12. 8. 2011. Sestra p. Hromadová přítomna.
Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.

Oldtimer Bohemia Rally 2011
V pátek 2. září 2011 průjezdní kontrola u Obecního úřadu ve Svijanském Újezdě – 16:00 –
19:00 hod.

Na co se můžeme těšit o prázdninách
27. 8.

Společenský večer pro pořadatele na hřišti

Padařovice – 30.7.
6.8.
Havlovice

od 18 hod.
od 19 hod.

20.8. od 18 hod.

Svijanský Újezd 29. – 31. 7.

PLECHAŘINKA
Country večer
Plechařinka

Setkání vozů HONDA

HEZKÉ A SLUNEČNÉ LÉTO

