Naši jubilanti
červenec
pan Bečka David 40 let
pan Trnka Daniel 30 let
pan Brzák Jakub 25 let

srpen

paní Červová Libuše 90 let
paní Prskavcová Alena 50 let
45 let
paní Holanová Věra
paní Vojtíšková Lucie 30 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Slavnosti svijanského piva
V sobotu 16. července 2016 pořádá naše obec ve spolupráci s Pivovarem Svijany již
27.Slavnosti svijanského piva. Po dlouholetých zkušenostech jsme přesvědčeni, 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 pan Jindřich Picek a paní Květa
Prokorátová.
A tak Vás moc prosíme, přihlaste se a pomozte nám .
Co nás mimo náročnou práci čeká?
LICHÉ PÓDIUM: EL ECTRO FOLK, HITMAKERS, M. ABSOLONOVÁ a T. SAVKA V
DOPROVODU ORCHESTRU KARLA VLACHA, FRANTIŠEK NEDVĚD, BUTY,
ROCKOPERA PRAHA - P. FOREST, VIKTOR DYK, J. ZONYGA, L. PÍSAŘÍK,
VIKTOR DYK & WAW
SUDÉ PÓDIUM: SEBASTIAN, HARLEJ, TRAKTOR, ŠKWOR, IVAN MLÁDEK, DE
BILL HEADS, TAM
MALÉ PÓDIUM: DIXIELAND BAND, TROSKY, NON STOP, JV BAND J. Votoček,
ADAPTACE, VESELÍ POZŮSTÁLÍ
Brigáda na přípravu areálu na slavnosti se koná ve středu 13. 7. od 17 hod. a
v případě potřeby i v pátek vždy od 17 hod. Uklízet se bude v neděli 17. 7. od 9 hod.
Děkuji Vám všem, kteří nám pomůžete při přípravě, průběhu a při úklidu.
Věřím, že v neděli odpoledne bude co oslavovat.
Obec občanům
Vážení občané, naše obec se zapojila do veřejné energetické soutěže v rámci
projektu Obec občanům, kde pro domácnosti i místní firmy a spolky získala zajímavé
ceny za elektřinu a plyn. Můžete využít příležitost bezpečně šetřit.
Více informací o soutěži získáte na webu www.svijanskyujezd.obecobcanum.cz nebo
v informativním
letáčku,
který
naleznete
ve
vaší
schránce.
Doplňující informace podá koordinátor projektu pan Petr Budina ve dnech 18.7,
25.7., 5.9., 19.9. 2016 od 14:00 do 17:00 hodin v prostorech volební místnosti, na
OÚ.
Mudr. Trněný oznamuje
čerpání dovolené ve dnech 4.7. – 16.7. 2016, sestra bude přítomna. Akutní případy
ošetří Mudr. Koucký.

Společenský večer
pro pořadatelé Slavnosti svijanského piva připravujeme na pátek 26.8. 2016 od 18:30
hodin.
Na co se můžeme těšit o prázdninách:
Radvánice
V pátek 1. července od 20:00 hodin proběhne v areálu na Radvánicích akce Open
Air Eurodance party Vol.3 aneb Vzpomínka na časy (ne)dávno minulé. Součástí
party bude videoprojekce klipů kapel z 90. let.
V sobotu 2.července od 11:00 hodin bude probíhat Pivní festival. Čepovat se bude 5
druhů piv. V 19:00 odstartuje 15. ročník ANTRAX PARTY, kde vystoupí kapely:
Anarchia, Nothingham, Analgezie, Intensive Care, Panta Rhei.
Padařovice -

30.7. PLECHAŘINKA
6.8. SUNSET-COUNTRY

od 18:00 hod.
od 19:00 hod.

Havlovice -

13.8. PLECHAŘINKA

od 18:00 hod.

Koryta -

27.8. QUEEN REVIVAL

od 19:00 hod.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné léto plné sluníčka a pohody.

