Významné životní jubileum oslaví v měsíci:
červenci

pan Václav Mohelský
paní Zuzana Horváthová
pan Zdeněk Felgr

60 let
45 let
35 let

srpnu

paní Blanka Čapková
paní Zuzana Horváthová
pan Petr Král
paní Iva Hauftová
pan Vratislav Libenský
pan Lukáš Prokorát
sl. Kristýna Susová

55 let
45 let
55 let
50 let
50 let
25 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 14. července 2012 pořádá naše obec ve spolupráci s Pivovarem Svijany již 23.
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, SOUMRAK BAND, RANGERS, PAVEL BOBEK,
F.R.ČECH, LENKA FILIPOVÁ, WALDA GANG, PETR KOLÁŘ, ŽLUTÝ PES,
R+MEMBER´S CLUB, DE BILL HEDS
Scéna 2 – taneční vystoupení děti MŠ Svijanský Újezd, DECHOVKA, DIXIELAND BAND,
TROSKY, THE BEATLES VETERAN CLUB, KABÁT REVIVAL, VESELÍ POZŮSTALÍ
prostranstvích najdete mnoho stánků s různorodým, vynikajícím
Na všech třech
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 11. 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

Vývoz popelnic
V poslední době došlo k několika případům, že nebyla ve svozový den vyprázdněna
některým z Vás popelnice a to z důvodu toho, že v ní navrchu bylo něco co tam nepatří.
POZOR – jsou to především zbytky stavebního materiálu a nebezpečný odpad.

Velkoobjemový kontejner u ČOV
Dochází ke změně a to, že se již nebude půjčovat klíč, ale odpad se bude vždy odkládat
v pracovní dny za přítomnosti pracovníka OÚ.

MUDr. Trněný oznamuje
dovolenou ve dnech 29.6. - 13.7.2012 a dále 6.8.
ošetří MUDr. Koucký.

Sestra bude přítomna. Akutní případy

Prodej slepiček (farma Červený Hrádek)
se uskuteční v neděli 22. července 2012 v 15,05 hod. před Oú . Cena 139-170 Kč/ks.

Restaurace PeRo Vlastibořice
nabízí dovážku obědů, výběr ze 3 druhů jídel, cena za kompletní oběd včetně dovozu 65,- Kč,
pro více informací volejte : 602 240 886

Na co se můžeme těšit o prázdninách
2. polovina srpna (termín upřesníme)
Padařovice – 28.7.
4.8.
Havlovice

od 19 hod.

18.8. od 18,30 hod.

Svijanský Újezd 27. – 29. 7.

Společenský večer pro pořadatele na hřišti
PLECHAŘINKA
Country večer
PLECHAŘINKA
Setkání vozů HONDA

HEZKÉ A SLUNEČNÉ LÉTO

