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Naši jubilanti
červenec
pan Felgr Zdeněk
pan Riško Štěpán
slečna Medunová Růžena
slečna Mařasová Denisa
pan Foitischek Sven
pan Najmon Vojtěch

45 let
30 let
25 let
25 let
20 let
20 let

srpen
pan Král Petr
paní Hauftová Iva
pan Libenský Vratislav
paní Ardeltová Lucie
pan Prokorát Lukáš
slečna Kašťáková Sabina

65 let
60 let
60 let
35 let
35 let
18 let

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.
Brigáda na přípravu Slavností svijanského piva
Brigáda na přípravu areálu na slavnosti se koná ve středu 13.7. a v pátek 15. 7.
vždy od 17:00. Uklízet se bude v neděli 17. 7. od 9:00.
Děkuji Vám všem, kteří nám pomůžete při přípravě, průběhu a při úklidu.
Věřím, že v neděli odpoledne bude co oslavovat.
Zdravotní linka
Pravidelná zdravotní linka o prázdninách jezdit nebude, pokud budete potřebovat
odvézt do Příšovic k lékaři, zavolejte na 605 881 451 a domluvíme se individuálně.
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.
V případě potřeby volejte 605 881 451.
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
Společenský večer
pro pořadatele Slavností svijanského piva připravujeme na pátek 2. 9. od 18:30.
Průzkum – Zahrada Čech
V září bychom společně s obcí Kobyly jeli do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech,
zájemci se mohou přihlásit do 15. 8. na obecním úřadě. Zájezd se uskuteční podle
počtu přihlášených zájemců.

Dětská lékařka v Příšovicích
Čerpání dovolené: 20.7. - 29.7.
Zástup PRO AKUTNÍ PŘÍPADY je domluven po předchozí telefonické domluvě u
MUDr. Žofie Hanzely (ordinace Hodkovice nad Mohelkou nebo Český Dub)
www.vasepediatrie.cz
mobil: 777 255 287 nebo telefon do ordinace Český Dub: 485 147 234
Potvrzení přihlášky na letní tábor, školu v přírodě, přihlášku do MŠ, SŠ, VŠ, řidičský
a svářečský průkaz, průkaz pro potravinářství a další ... zastupující lékař dle zákona
NEMŮŽE vystavovat. Zajistěte si tyto potvrzení s předstihem!
MUDr. Trněný oznamuje:
od 15. 8. do 26. 8, čerpání dovolené. Zdravotní sestra Lucie Raindl bude přítomna.
Posezení pod lipami
Jste srdečně zváni do Padařovic na jubilejní 35. Posezení pod lípami v sobotu 30. 7.
Zahraje Vám od 14:00 Plechařinka a od 19:00 Bodlák country.
Bohaté občerstvení bude zajištěno, dobrovolné vstupné.
Připravované akce o prázdninách
12. 7. Zámek Svijany - 4 TENOŘI 20:30 – 22:00
6. 8. akce v Havlovicích pod lípami
10. 8. Zámek Svijany - divadelní hra Svaté neřesti 19:00 – 21:00
13. 8. pouť na Nechálově
26. 8. Koryta - koncert ABBA od 20:00

PŘEJEME VÁM POHODOVÉ LETO, PLNÉ NOVÝCH ZÁŽITKŮ !

