Srpen:
Kdy: dne 24.08.2016 od 17:00 hodin
Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích

Kdy: dne 26.08.2016 od 18:00 hodin
Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích
Malinovka a popcorn pro všechny děti zdarma.

Spolek za lepší Příšovice ve spolupráci s SDH Příšovice pořádají 2. ročník pochodu dětí za doprovodu rodičů.
Kdy: v neděli dne 28.08.2016 od 13:00 hodin
Kde: start před Domem s pečovatelskou službou v Příšovicích
Pokračování zábavného odpoledne pro děti i rodiče bude na fotbalovém hřišti. Každé dítě bude oceněno.
Občerstvení zajištěno.

Vyzýváme občany, aby svůj dům připojili k jednorázové celoplošné deratizaci obce. Předpokládaný termín
provedení je začátek října tohoto roku. Deratizaci objednáme u firmy LIDEZIN CZ, s.r.o., která podala
cenově nejvýhodnější nabídku. Cena ošetření jednoho rodinného domu vychází z ceny deratizační stanice,
která činí 120,- Kč/ks.
Žádáme Vás, abyste do 31.08.2016 nahlásili na obec jména a adresy objektů, které se k deratizaci chtějí
připojit.

Představení: Dohazovačka
Kdy: dne 15.10.2016 od 15:00 hodin
Vstupenky bude možné zakoupit na OÚ až v měsíci září.
Rezervace nebereme, proto sledujte hlášení místního rozhlasu.

Nabídka leteckých snímků obce Příšovice
Cena: formát A3 = 242 Kč/ks
Náhled fotek k dispozici na stránkách obce: www.prisovice.cz.
V případě zájmu objednávejte na obecním úřadě do konce měsíce srpna.

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

Dovolená – MUDr. Trněný
Od pondělí 15. srpna do pátku 19. srpna 2016 bude ordinace MUDr. Trněného z důvodu dovolené
uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.

KARTA HOSTA – REGIONCARD Český ráj
 Užijte si Český ráj a čerpejte slevy, výhody a pro Vás připravené novinky díky této kartě.
 Kartu si můžete zakoupit na Regionálním turistickém informačním centru v Turnově.
(během měsíců července a srpna je pro Vás otevřeno sedm dnů v týdnu)
 KARTA HOSTA stojí 50,- Kč.
 Na kartu můžete čerpat slevy jeden rok od registrace.
 Aktuální přehled Benefitů najdete na www.cesky-raj.info v sekci: Novinky z regionu.
 Do systému jsou zapojeny památky, sportoviště a poskytovatelé sportovního vyžití včetně koupališť,
ubytovací zařízení, ale i stravovací zařízení a někteří prodejci.

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR 2016
Blíží se nám termín krajských a senátních voleb, které se uskuteční ve dnech 7. – 8. 10.2016.
Členem okrskové volební komise může být:
a) státní občan České republiky:
b) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, a
c) u něhož nenastala překážka ve výkonu volebního práva, tedy:
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
- výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.
d) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je OVK vytvořena.

Kdo by měl z občanů Příšovic zájem stát se členem volební komise, hlaste se nejpozději do 15.08.2016 na
Obecním úřadě v Příšovicích – telefon 485 177 025

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 (15.08.2016, 29.08.2016, 12.09.2016,...).
Pytle jsou zdarma k vyzvednutí na OÚ Příšovice.
Prosím občany, aby pytle připravovali před dům ráno do 08:00 hodin. Děkujeme!!

Sběrný dvůr – sběrné místo Příšovice – změna!!!
Provozní doba: každá třetí sobota (13.08.2016, 03.09.2016, ...) 09:00 – 11:00 hodin
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