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Fotografická soutěž - připomenutí

I přes nepřízeň počasí, která nás doprovází poslední
dny, bychom chtěli vyjádřit naději, že prožíváte
prázdniny přesně v jejich duchu – relaxací,
odpočinkem, čerpáním nových sil, byť si pod tím
pojmem představujeme každý něco jiného.
Nezapomeňte – v minulém zpravodaji byla vyhlášena
fotografická soutěž a protože volné dny přímo vybízejí
k podobným činnostem, ale také dávají ve víru dění
na leccos zapomenout, připomínáme :
Křižíkova fontána
Do minulého zpravodaje se to nevešlo, přesto je akce
plně obsazena !
Řeč je o zájezdu na Křižíkovu fontánu do Prahy, který
pořádá 26. 7. Kulturní komise a ačkoli je doba
dovolených, prázdnin, o představení: „To nejlepší ze
světových muzikálů“ je takový zájem, že kapacita
autobusu je již několik dnů plně využita. S dojmy
a zážitky z této akce vás seznámíme v dalším
zpravodaji.

Obec Svinařov - OÚ Svinařov - kulturní komise
vyhlašují fotografickou soutěž na téma :
"Mé nejlepší foto z prázdnin - dovolené !"
Originální fotografie z prázdnin nebo dovolené
odevzdávejte do 30. 9. 2011 na OÚ s označením
"prázdniny - dovolená 2011" v kategoriích :
I. kategorie : 6 - 10 roků
II.kategorie : 10 - 15 roků
III.kategorie: 15 - 19 roků.
Vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu 2011.

ANKETA pro všechny občany Svinařova
V příloze dnešního čísla najdete Anketní lístek
s nabídkou kulturních akcí na měsíc září
a říjen. Prosíme o zakroužkování akce, které byste se
rádi zúčastnili. Vyplněný anketní lístek odevzdejte
na OU do 15. 8. 2011. Věříme, že si některou
z navrhovaných akcí vyberete a zároveň nám vaše
hlasování napoví něco o tom, kam směřovat příště
naše aktivity pro vás.

Jubilea
V červenci oslaví kulaté narozeniny :
2. 7.
10. 7.
15. 7.

Mareš Pavel
- 65 let
Valta Miroslav
- 70 let
Husnajová Stanislava - 65 let

Nabídka je následující :
1. Zahrada Čech v Litoměřicích - v září
2. Zájezd do divadla - v září nebo v říjnu
3. Plavba parníkem - v září.

Těšíme se na vaši účast. OZ.
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