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Naši jubilanti
červenec
paní Belová Božena
pan Rympler Bohumil
paní Vondráčková Jana
pan Procházka Josef
Pepan
paní Zítová Edita

85 let
65 let
60 let
50 let
50 let
40 let

srpen
paní Boháčová Dagmar
paní Marešová Miroslava
paní Mařasová Jana
slečna Vondráčková Iva
slečna Susová Kristýna
pan Antoš Tomáš
slečna Antošová Kateřina

70 let
50 let
50 let
30 let
25 let
18 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Slavnosti Svijanského piva
V sobotu 13. července 2019 pořádá naše obec ve spolupráci s Pivovarem Svijany již
30. Slavnosti Svijanského piva. Po dlouholetých zkušenostech jsme přesvědčeni, že i
ty letošní zvládneme opět bez větších problémů a dokážeme, že jsme schopni
zorganizovat největší akci našeho regionu, která zajišťuje naší obci velkou popularitu
v našem kraji 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.
Brigáda na přípravu areálu na slavnosti se koná ve středu 10.7. od 17:00. a
v případě potřeby i v pátek vždy od 17:00. Uklízet se bude v neděli 14. 7. od 9:00.
Děkuji Vám všem, kteří nám pomůžete při přípravě, průběhu a při úklidu.
Věřím, že v neděli odpoledne bude co oslavovat.
Letní provoz na OÚ
Během letních prázdnin bude upravena otevírací doba na obecním úřadě:
pondělí - čtvrtek 7:30 – 11:30 12:30 - 14:00, pátek 7:30 – 11:30.
Prodej palivového dřeva
Obec nabízí k odkoupení palivové dřevo ve Slepině 50,-/m³ o průměru cca 10-15 cm.
Pokud budete mít zájem, kontaktujte pana Jarolímka na telefonu: 728 609 102.

Okénko ze školy
Tak nám skončil školní rok 2018/2019. V pátek dostali školáci samá pěkná
vysvědčení a rozešli jsme se na prázdniny.
Máme za sebou rozloučení s našimi páťáky, které čeká další životní cesta v nových
školách. Přejeme jim mnoho štěstí, jen samé studijní úspěchy a spoustu nových
kamarádů. S ostatními dětmi se sejdeme po prázdninách v pondělí 2. září v 8 hodin a
přivítáme v naší škole nové prvňáčky.
Předškoláci se s naší MŠ krásně rozloučili na zámku Svijany. Doufám, že na léta
strávená v naší školce budou s láskou vzpomínat. Do 1. třídy ať nastoupí s úsměvem
a radostným očekáváním.
Děkuji paní starostce a všem zaměstnancům obecního úřadu za vstřícnou
spolupráci. Děkuji svým kolegyním a zaměstnancům školy za jejich práci a přeji jim
dostatek odpočinku o prázdninách.
Iva Koťátková
PS: Základní škola a Mateřská škola přijme od 1.8.2019 uklízečku MŠ na plný
úvazek. Bližší info na tel. 605 586 539. Předem děkujeme za zájem.
Vážení přátelé,
užívejme si dny pracovního volna v klidu (především neděle a svátky), a proto nechte
v tyto dny odpočívat své motorové stroje (sekačky, křovinořezy, apod.). Děkujeme
Čistota v obci
Prosíme majitele psů, aby nenechali své miláčky volně pobíhat v obci a uklízeli si po
nich exkrementy.
Hřbitov
Vážení spoluobčané, pokud nepoteče na hřbitově ze studny voda, a stává se to
často, je to z důvodu malého množství spodních vod.
Společenský večer
pro pořadatele Slavností Svijanského piva připravujeme na pátek 23. 8. od 18:30.
Posezení pod lipami v Padařovicích
26.7. od 18:00 DECHOVKA (Plechařinka z Bílé),
27.7. od 19:00 COUNTRY (SUNSET country FOLK)
Vstupné je dobrovolné a jako vždy bude připraveno bohaté občerstvení!

PŘEJEME VÁM LÉTO PLNÉ ODPOČINKU A DOBRÉ NÁLADY

