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Naši jubilanti
červenec
pan Picek Jindřich
pan Foitischek Sven
pan Najmon Vojtěch

60 let
18 let
18 let

srpen
slečna Kašťáková Iveta
pan Hladík Milan
pan Šenberk Věroslav

30 let
25 let
20 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Vážení spoluobčané
Je mi nepříjemnou povinností požádat ty, kteří na obecních pozemcích
vytvářejí kompost nebo intenzivně zanechávají nepořádek u kontejnerů, aby tak
nečinili. Papírové krabice se dají rozložit nebo sešlapat a když se stlačí vejdou se do
kontejneru a nemusí se nechávat stát volně před ním. Pytle na plast a tetrapaky
odkládejte pouze na rampu u obecního úřadu a nevhazujte je do kontejnerů.
Pokud si doma uklízíte zahradu, tak bioodpad, který Vám vznikne nepatří za
živý plot na hřiště, ani na stráň do „Volšiček“ a už vůbec ne do poldru v Chaloupkách.
Kdokoliv z Vás má možnost si objednat kontejner na bioodpad. Myslím si, že 100,Kč není závratná částka.
Obecní pracovníci jsou ochotni Vám vyjít v maximální možné míře vstříc a
snaží se každý den udržet obec řádně upravenou, tak aby se nám tu společně hezky
žilo.
Prosím, užívejme si dny pracovního volna v klidu (především neděle a svátky),
a proto nechte v tyto dny odpočívat své motorové stroje (motorové pily, sekačky,
křovinořezy, apod.). Pokud tato žádost nebude opakovaně respektována ze strany
některých spoluobčanů, budeme nuceni vydat vyhlášku a na jejím základě udělovat
sankce.
Děkuji, Petra Bursová.
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.
Popelnice na rok 2020
Připomínáme, kdo nezaplatil dosud popelnice - termín byl nejpozději do 30. 6. 2020.
Pro bezhotovostní platbu – číslo bankovního účtu 108757902/0300, v.s. číslo domu.

Zdravotní linka
Opět začne jezdit zdravotní linka každou středu od 15. 7. v 7:15 z Kobyl.
Čerpání dovolených – zdravotní středisko v Příšovicích
Praktický lékař MUDr. Jiří Trněný – od 23. 7. do 30. 7.
Praktický lékař MUDr. Jiří Koucký – od 6. 7. do 10. 7.
Zubní lékař MUDr. Petr Hnátek – neplánuje vícedenní dovolenou
Gynekologická ordinace MUDr. Roman Palušák – 26.7. - 31.7. a 10.8. - 14.8.
Oční lékař – od 27. 7. do 7. 8.
Dětská lékařka – od 1. 7. nastoupila nová lékařka MUDr. Jitka Košková více na
www.pediatrie-prisovice.cz
Provoz koupaliště
Vzhledem k nutné rekonstrukci bazénu bude provoz koupaliště obnoven od 1.8.2020.
Díky nemalým investicím jsme nuceni zvýšit jednorázové vstupné – děti z 20,- Kč na
30,- Kč a dospělí ze 40,- Kč na 50,- Kč. Permanentní vstupenky zůstávají prozatím
beze změny – dospělí 10 vstupů 300,- Kč a 20 vstupů 500,- Kč, děti 20 vstupů 200,Kč. Děkuji za Vaše pochopení a trpělivost, ale na oplátku se můžete těšit na krásně
zrekonstruovaný bazén.
Večer plný melodie
V pátek 14.8.2020 od 19:30 jste srdečně zváni na taneční zábavu v areálu
koupaliště. Zazní známé muzikálové, popové a rockové skladby v podání kapely
PLÁN B & ROCKER’S STARS, kde vystoupí Lukáš Písařík, Anna Monhartovová,
Jaromír Bartoš a Adina Vostrý. Vstupné 150,- Kč. Přijďte si užít pohodový letní večer
s muzikou.
Akce v okolí
8.8. od 18:00 - SDH Havlovice pořádá v Havlovicích „pod lípami“ tradiční
prázdninové posezení při hudbě. Tentokrát vystoupí Karel Gott revival Morava a jeho
host Michal David revival (Honza Bartoš). Vstupné 130,-.
15.8. od 12:00 - SOPKA 2007 pořádá pouť na Nechálově. Pro děti budou k dispozici
houpačky, řetízák, skákací hrad a další atrakce. Od 14:00 k tanci a poslechu zahrají
hudebníci z okolí písně českého repertoáru, večer pak zazní reprodukovaná hudba.
Vstupné na atrakce dobrovolné.
29.8. – Koryta – koncert Lenky Filipové

PŘEJEME VÁM LÉTO PLNÉ ODPOČINKU A DOBRÉ NÁLADY

