7-8/17

Naši jubilanti
červenec
pan Mohelský Václav
paní Horvátová Zuzana
pan Felgr Zdeněk
pan Riško Štěpán
slečna Mařasová Denisa

65 let
50 let
40 let
25 let
20 let

srpen
pan Král Petr
paní Hauftová Iva
pan Libenský Vratislav
pan Křížek Petr
paní Ardeltová Lucie
pan Prokorát Lukáš

60 let
55 let
55 let
45 let
30 let
30 let

Přejeme všem oslavencům
m pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
úsp
úspě
Slavnosti Svijanského
vijanského piva
V sobotu 15. července
ervence 2017 pořádá
po dá naše obec ve spolupráci s Pivovarem Svijany již
28.Slavnosti Svijanského
vijanského piva. Po dlouholetých zkušenostech jsme přesvědčeni,
p
př
že i
ty letošní zvládneme opět
ět bez větších
v
problémů a dokážeme, že zvládneme
zorganizovat největší
tší akci našeho regionu, která zajišťuje
z
uje naší obci velkou popularitu
v celé naší zemi a je pro nás i zajímavým finančním
finan
přínosem.
V současné době zajišťuje
ťuje pořadatelskou
poř
službu pan Jindřich
ich Picek a paní Květa
Kv
Prokorátová.
A tak Vás moc prosíme, přihlaste
p
se a pomozte nám.
Co nás mimo náročnou
čnou práci čeká?
č
RCL PÓDIUM (termosklad):
(termosklad) BIG BAND CL, HITMAKERS, PAVEL CALLTA, EVA
PILAROVÁ, MANDRAGE, KRUCIPŰSK,
KRUCIP
KONECKONCŮ
PÓDIUM LIBERECKÉHO KRAJE (bytovky): COP, TRAKTOR, MŇÁGA
ŇÁGA A ŽĎORP,
Ž
ARGEMA, DYMYTRY, ISUA
MALÉ PÓDIUM: DIXIELAND BAND,
BAND JV BAND J. Votoček, JAM&BAZAR
BAZAR,
SNAP CALL VESELÍ POZŮ
ŮSTÁLÍ
Brigáda na přípravu
ípravu areálu na slavnosti se koná ve středu 12.7.
7. od 17 hod.
hod a
v případě potřeby
eby i v pátek vždy od 17 hod. Uklízet se bude v neděli
ned li 16.
16 7. od 9 hod.
Děkuji Vám všem, kteříí nám pomůžete
pom
při přípravě, průběhu
hu a při
p úklidu.
Věřím, že v nedělili odpoledne bude co oslavovat.
Dětský lékař v Příšovicích
íšovicích MUDr. Mattauchová oznamuje
čerpání
erpání dovolené ve dnech 3.-23.7. 2017.. Zastupuje ji MUDr. Košková z Mnichova
Hradiště ve zkrácených ordinačních
ordina
hodinách: pondělí, čtvrtek 7:30--10:00 hodin.
Během dovolené bude dostupné pouze toto tel. číslo: 732 920 374 (Jana Mařasová).
Ma

MUDr. Trněný oznamuje
čerpání dovolené ve dnech 16.-25.8. 2017, sestra bude přítomna. Akutní případy
ošetří MUDr. Koucký.
Zubní lékař MUDr. Petr Hnátek – čerpání dovolené v termínu od 3.7. do 21.7.
Zdravotní linka od 1.7. 2017 odjíždí v 7:15 z Kobyl!!!
Přerušení dodávky elektřiny
14.7 2017 od 11:00 do 15:00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny na Močítkách a
části obce Svijanský Újezd č. p.: 108, 109, 110, 111, 120, 121, 122.
Žluté kontejnery
původně pouze na pet lahve budou od 1.7. 2017 jak na pet lahve, tak i na plasty
z domácnosti a tetrapaky. Sběr do žlutých a oranžových pytlů se nemění.
Společenský večer
pro pořadatelé Slavností Svijanského piva připravujeme na pátek 25.8. 2017
od 18:30.
Připravované akce v okolí:
Posezení pod lipami v Padařovicích, pozor oproti minulým ročníkům je změna data
konání: 28.7. 2017 od 18:00 DECHOVKA (Plechařinka z Bílé)
29.7. 2017 od 19:00 COUNTRY (Country stock)
Havlovice 12.8. 2017 od 18:30 Plechařinka z Bílé
Koryta 26.8. 2017 od 19:30 Olympic revival

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné a slunečné léto plné odpočinku.

