Významné životní jubileum oslaví v měsících:
červenci

pan Jan Karhan
pan Jindřich Picek
pan Martin Jirčák
sl. Denisa Mařasová

70 let
55 let
30 let
18 let

srpnu pan Jaroslav Horna
sl. Iveta Kašťáková
pan Milan Hladík

35 let
25 let
20 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Provoz koupaliště
1. července zahajujeme provoz na koupališti. Bude otevřeno denně od 11 hod. do 18 hod.
U pokladny obdržíte vstupenku, lístek na parkování a náramek, který Vám povoluje vstup do
koupaliště.
Pokud jdete navštívit pouze restauraci vstupné neplatíte. Budete-li se koupat bez zaplacení –
bez náramku – zaplatíte pokutu 1 000,- Kč.
Koupaliště bylo opatřeno novým nátěrem, voda je dle rozborů Zdravotního ústavu nezávadná.
Přeji krásné koupání.

Slavnosti svijanského piva
V sobotu 11. července 2015 pořádá naše obec ve spolupráci s Pivovarem Svijany již 26.
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 zajišťuje naší obci velkou popularitu v celé naší zemi a je pro nás i
zajímavým finančním přínosem.
V současné době zajišťuje pořadatelskou službu
Prokorátová.
A tak Vás moc prosíme přihlaste se a pomocte nám .

pan Jindřich Picek a paní Květa

Co nás mimo náročnou práci čeká?
Hlavní scéna – Running Sushi, Queenmania, Josef Náhlovský & Alabama music, Doctor PP,
Debbi, V. Neckář & Bacily, D. Koller & Band, Aleš Brichta, Vilém Čok, Wix – L. Odháněl
Scéna 2 – Dixeiland Band, Cimbálová muzika Dušana Kotlára, České buchty, Bandit,
J.Votoček, Snap Call, Veselí Pozůstalí
Na všech prostranstvích najdete mnoho stánků s různými občerstveními , mnoho výčepů
svijanského piva – letos poprvé tanková 450. 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 čeho jsme schopni. Ve večerních
hodinách ( cca 22.30 hod) budeme odměněni krásným ohňostrojem.
Brigáda na přípravu areálu na slavnosti se koná ve středu 8. 7. od 17 hod. a v případě
potřeby i ve čtvrtek a v pátek vždy od 17 hod.
Uklízet se bude v neděli 12. 7. od 9 hod.

Děkuji Vám všem, kteří nám pomůžete při přípravě, průběhu a při úklidu. Věřím, že
v neděli odpoledne bude co oslavovat.

Kontejner na PET lahve a sklo
byl umístěn na parkovišti u hřbitova pro potřeby občanů žijících v této lokalitě.

Pytle s domácím plasty
můžete odložit na rampu u OÚ. Dále budeme provádět svoz pravidelně 1 x za měsíc vždy 1.
den v měsíci (pytle prosím nechat u komunikace). Pokud to bude sobota nebo neděle svezeme
pytle v pondělí.

MUDr. Trněný oznamuje
čerpání dovolené ve dnech 3. 7. - 17. 7. 2015, sestra bude přítomna. Akutní případy ošetří
MUDr. Koucký.

Společenský večer
Pro pořadatele Slavností svijanského piva připravujeme na pátek 21. srpna 2015 od 18.30
hod.

Výbor ČZS
Upozornění pro členy ČZS, kteří ještě nezaplatili za členské známky, tak mohou učinit na OÚ
do konce srpna 2015. Ceny platné pro rok 2015: 18-65 let včetně 100,-Kč, 66-71 let včetně
60,- Kč, od 72 let zdarma. Zaplacení členského příspěvku je podmínkou pro členství v ČZS.

Odpoledne otevřených dveří v MŠ a ZŠ
pořádá Obecní úřad a Základní a Mateřská škola ve Svijanském Újezdě v pátek 28. 8. 2015 od
15.30 hod. do 18 hod.

Na co se můžeme dále těšit o prázdninách
Soběslavice - 25. 7. PLECHAŘINKA
Havlovice - 15. 8. PLECHAŘINKA
Koryta - 28. 8. ABBA

1 .8. COUNTRY VEČER

