Říjen:

Termín provedení: dne 06.10.2016
Do této akce jsou zahrnuty všechny objekty v majetku obce. Provede se také deratizace kanalizačních sítí
ve spolupráci s jejich správcem Severočeské vodovody a kanalizace.
Deratizační práce budou prováděny pracovníky s požadovanou kvalifikací. Pracovníci firmy LIDEZIN CZ s.r.o.
navštíví domy připojené k deratizaci (nahlášené na OÚ) a na základě posouzení na místě samém, umístí
příslušný počet nástrah a stanoví cenu.

Volební místnost: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích
Kdy: ve dnech 07.10.2016 14:00 – 22:00 hodin
08.10.2016 08:00 – 14:00 hodin

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
Poslední volné vstupenky je možné zakoupit na obecním úřadě.

Kdy: dne 25.10.2016 od 14:30 do 18:30 hodin
Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce a.s. se plánované přerušení dodávky elektřiny týká části obce
Příšovice, č.p. 240, 93, 118, 122, 48, 51, 86, 87, 96 – 100, 117. Lokality dotčené touto odstávkou jsou
k dispozici nejdříve 15 dní před uvedeným termínem na webové adrese: www.cezdistribuce.cz.

Kdy: dne 30.10.2016 od 15:00 hodin
Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích
Vstupné: 50,-- Kč
K tanci a poslechu zahraje pan Holman. Kávička a zákusek v ceně.
Všichni jste srdečně zváni.

Prosíme občany, kteří ještě neuhradili 2. splátku poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2016, aby
dlužnou částku uhradili, co nejdříve.
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.

Představení: Princové jsou na draka
Kdy: dne 06.11.2016 od 17:00 hodin
Vstupné: 80,--Kč
Odjezd: v 15:30 hodin ze zastávek Na Hořensku, u obecního úřadu, na sídlišti
Pouze za doprovodu rodičů, babiček nebo jiných rodinných příslušníků. Respektujte prosím, že se jedná o
zájezd pro děti, proto je vhodné omezit doprovod jednoho dospělého na jedno dítě. Děkujeme.
Vstupenky je možné zakoupit na obecním úřadě.

Kdy: dne 13.11.2016 v čase 13:05 - 13:20 hodin
Kde: prostor před Sokolovnou v Příšovicích

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

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2016.
Více informací ve vývěskách obce a na stránkách obce Příšovice.

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 (10.10.2016, 24.10.2016, 07.11.2016,...).
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 (15.10.2016, 05.11.2016) 09:00 – 11:00 hodin
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