
Bližší	informace	ke	všem	

připravovaným	akcím	

dostanete	na	Obecním

úřadě Příšovice.

(tel.:	485 177 025)

Květen:

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.

Kdy:  dne 14.05.2016 Prezence: 12:00 hodin

Kde: areál ZŠ Příšovice Start: 13:00 hodin

Propozice a přihlášky: www.prisovice.cz a www.pucik.sportchallenge.cz

Doprovodné programy a občerstvení zajištěno.

Přesné rozdělení kategorií a více informací se můžete dozvědět z našich letáčků vyvěšených po obci nebo 

na webových stránkách obce Příšovice.

Přijďte s dětmi strávit příjemné odpoledne a zasoutěžit si s námi. Všichni jste srdečně zváni.

Kdy: dne 18.05.2016 od 13:00 – 16:00 hodin

Kde: Mateřská škola Příšovice, č.p. 162

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016 – 2017 budou přijaty děti podle těchto kritérií:

 5 – 6ti leté děti

 děti narozené do 31.08.2013 (dle data narození od věkově starších)

 děti narozené od 01.09.2013 (dle data narození od věkově starších)



Kdy: dne 04.06.2016 od 13:00 hodin

Kde: trávníkové hřiště v Příšovicích

Kdy: dne 11.06.2016 od 10:00 hodin

Kde: trávníkové hřiště v Příšovicích

Kdy: ve dne 12.06.2016 v čase 13:05 - 13:20 hodin

Kde: prostor před sokolovnou

PŘIJÍMÁNY BUDOU:

Léky všeho druhu včetně mastí, domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a 

ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) – vše řádně označené, 

zbytky starých barev, obaly od barev, kompletní TV, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné 

elektrozařízení, zářivky, všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků, upotřebené 

motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l ), olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

NEBUDOU PŘIJÍMÁNY:

Odpad stavebního charakteru, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd.

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 (09.05.2016, 23.05.2016, 06.06.2016,...).

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

Vydal Obecní úřad Příšovice

Příšovice 60, 463 46 Příšovice

dne 2. května 2016

www.prisovice.cz   prisovice@email.cz tel.: 485 177 025

Bližší informace Vám sdělíme 

na Obecním úřadě Příšovice

(tel: 485 177 025)
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