
Červen:

Kdy: dne 04.06.2016 od 13:00 hodin

Kde: trávníkové hřiště v Příšovicích

Odpoledne plné soutěží a her – ukázka soutěžních tažných psů, ukázka výcviku psů, mažoretky, 

ukázka historického kola, aerosoftové zbraně – střelba, ukázka sebeobrany, prohlídka hasičské plošiny, 

výstava obrázků z výtvarného kroužku.

Občerstvení zajištěno!!!

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 v Příšovicích

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.

Kdy: dne 24.06.2016 od 18:00 hodin

Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích

Bližší informace Vám sdělíme na 

Obecním úřadě Příšovice

(tel: 485 177 025)



 také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské 

unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, 

Srbska a Švýcarska

 pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání 

cestovního pasu 100 Kč

 doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let

 dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv 

obecním úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Turnov)

 pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů

 cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2 000 Kč pro 

děti do 15 let

 i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo 

cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem

 více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

Upozorňujeme občany obce Příšovice, že v poslední době se v obci opět začali vyskytovat podomní

prodejci, zejména prodejci energií. Prosíme občany, kteří se setkají v obci s tímto prodejem, aby volali 

Policii ČR (158) nebo Policii Turnov (481 322 333), popřípadě OÚ.

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 (06.06.2016, 20.06.2016, 04.07.2016,...).

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

Sběrný dvůr – sběrné místo Příšovice – změna!!!

Provozní doba: každá lichá sobota (28.05.2016, 11.06.2016) 09:00 – 11:00 hodin

Vydal Obecní úřad Příšovice

Příšovice 60, 463 46 Příšovice

dne 26. května 2016

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