Duben:
Kdy: dne 10.04.2016 od 15:00 hodin
Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích
Vstupné: 50,-- Kč
K tanci a poslechu zahraje pan Holman. Občerstvení zajištěno.
Zváni jsou všichni občané Příšovic.

Představení: Jak je důležité míti Filipa
Kdy: dne 16.04.2016 od 19:00 hodin
Vstupné: 250,-- Kč
Odjezd: v 17:45 hodin ze zastávek Na Hořensku, u obecního úřadu, na sídlišti
Vstupenky je možné zakoupit na Obecním úřadě.

Kdy: dne 23.04.2016 od 08:00 hodin
Občerstvení zajištěno, dárky pro děti, soutěže s udicí a mnoho legrace.
Přijďte sami nebo s dětmi strávit příjemný den. Všichni jste srdečně zváni.

Bližší informace ke všem
připravovaným akcím
dostanete na Obecním
úřadě Příšovice.
(tel.: 485 177 025)

Kdy: dne 26.04.2016 od 17:00 hodin
Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích
Více se dozvíte z letáčku na stránkách obce nebo v hlášení místního rozhlasu. Vstupné je dobrovolné.

Kdy: dne 30.04.2016 od 18:00 hodin
Kde: Trávníkové hřiště v Příšovicích
Program: soutěže pro děti, vyhodnocení vyrobených čarodějnic, lampionový průvod s čarodějnicemi,
opékání vuřtů, zapálení vatry a pálení vyrobených čarodějnic
Vyhlašuje se soutěž o nejhezčí doma vyrobenou čarodějnici. Každé dítě, které přijde ustrojené za
čarodějnici nebo čaroděje, dostane vuřt zdarma. Po lampionovém průvodu si každý přidělá svoji čarodějnici
na vatru, aby posléze mohla být upálena.
Občerstvení pro děti i dospělé je po celý večer zajištěno.
TJ SOKOL Příšovice společně s OÚ Příšovice vás všechny srdečně zvou na tuto událost.

Kdy: ve dnech 07. – 08.05.2016 od 13:00 do 17:00 hodin
Kde: přísálí Sokolovny v Příšovicích
CO MŮŽETE PŘINÉST:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
(minimálně 1 m2 – prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky – vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou,
hračky – nepoškozené a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře, menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky (ty se transportem znehodnotí), znečištěný a vlhký textil.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Poplatek za odpady a poplatek za psa
Prosíme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy, aby dlužné částky
uhradili, co nejdříve. Nejpozději však do konce dubna.

Třídění odpadů
Svoz pytlů na třídění plastů (žluté) a na třídění tetrapaků (oranžové) zajišťují pracovníci obce přímo od
Vašeho domu, a to každý lichý týden v pondělí dopoledne (11.04.2016, 25.04.2016, 09.05.2016,...).
Pytle jsou zdarma k vyzvednutí na OÚ Příšovice.

Nabídka nebytových prostor k pronájmu
Zdravotní středisko č.p. 185 v Příšovicích
Jedna místnost o rozloze 9 m2 – bývalá výdejna optiky – volné ihned

Bližší informace Vám sdělíme
na Obecním úřadě Příšovice
(tel: 485 177 025)

Sběrný dvůr – sběrné místo Příšovice

Provozní doba: sobota (kromě 1. v měsíci) 8:30 – 11:30 hodin
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