
Září:

Kde: prostranství před sokolovnou v Příšovicích

Kdy: ve dnech 01. – 02.10.2016

V případě pěkného počasí budou atrakce otevřeny i ve státní svátek dne 28.09.2016.

Obecní úřad Příšovice Vás všechny srdečně zve.

Těšit se můžete na kolotoče pro malé i velké, skákací hrad, autodrom, střelnici i pouťové sladkosti.

Prosíme občany, kteří ještě neuhradili 2. splátku poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2016, aby 

tuto částku splatili nejpozději do 30.09.2016.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků může obec zvýšit až na 

trojnásobek jeho výše v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016.

Vyzýváme občany, aby svůj dům připojili k jednorázové celoplošné deratizaci obce Příšovice. 

Deratizace je opatření, kterým se provádí hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, včetně 

zamezení jejich pronikání do objektu. Hlodavci jsou nebezpeční nejen z hygienického, ale i z hospodářského 

hlediska. Svým požerem a výkaly způsobují škody na surovinách ve všech fázích výroby a zpracování, na 

inženýrských sítích a na technických zařízeních všeho druhu.

Předpokládaný termín provedení je plánován na měsíc říjen tohoto roku, kdy se hlodavci začínají 

stahovat za teplem a potravou do objektů. Do této akce jsou zahrnuty všechny objekty v majetku obce. 

Provede se deratizace kanalizačních sítí ve spolupráci s jejich správcem Severočeské vodovody a 

kanalizace. 

Deratizace kanalizačních přípojek, dešťových svodů, septiků a centrální kanalizace je zajišťována formou 

voskových nástrah a je prováděna tak, aby nedocházelo ke kontaminaci spodních a odpadních vod.

Deratizace veřejných prostranství, zadních traktů objektů, dvorů nebo v místech kde se vyskytují vstupní 

nory hlodavců je ošetření zajišťováno technologií, která řeší bezpečnost ve vztahu k dostupu nástrahy ze 

strany domácího zvířectva a dětí. Pokládání nástrah je prováděno velmi šetrně. Nory hlodavců jsou po 

položení přikrývány zeminou nebo jinými předměty. Bývají v rámci možností označeny.

Apelujeme na Vás, abyste se připojili k této akci z důvodu přemnožení hlodavců, zejména potkanů a myší. 

Situaci je třeba řešit jednotně a celoplošně, aby opatření bylo účinné a efektivní.



Představení: Dohazovačka

Kdy: dne 15.10.2016 od 15:00 hodin

Vstupné: 285 ,-- Kč

Odjezd: ve 13:00 hodin ze zastávek Na Hořensku, u obecního úřadu, na sídlišti

Vstupenky je možné zakoupit na Obecním úřadě.

Na měsíc říjen jsou pro Vás připraveny již IV. nedělní čaje a tanečky.

Přesný termín Vám včas sdělíme.

Kdy:  dne 13.11.2016 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.

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 (12.09.2016, 26.09.2016, 10.10.2016,...).

Pytle jsou zdarma k vyzvednutí na OÚ Příšovice.

Prosíme občany, aby pytle připravovali před dům ráno do 08:00 hodin. Děkujeme!!

Sběrný dvůr – sběrné místo Příšovice – změna!!!

Provozní doba: každá třetí sobota (03.09.2016, 24.09.2016) 09:00 – 11:00 hodin

Vydal Obecní úřad Příšovice
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Bližší informace Vám sdělíme 

na Obecním úřadě Příšovice

(tel: 485 177 025)
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