
Listopad:

Kdy: ve dnech 05. – 06.11.2016 od 13:00 do 17:00 hodin

Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích (boční vchod) – POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!

CO MŮŽETE PŘINÉST:

Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 

(minimálně 1m2 – 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 zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Představení: Princové jsou na draka (doba trvání představení – 90 minut)

Kdy: dne 06.11.2016 od 17:00 hodin

Vstupné: 80,-- (autobus zdarma)

Odjezd: v 15:30 hodin ze zastávek Na Hořensku, u obecního úřadu, na sídlišti

Pouze za doprovodu rodičů, babiček nebo jiných rodinných příslušníků.

Kdy: ve dnech 10.11.2016 od 07:00 do 15:00 hodin (pouze část obce - č.p. 31, 218, 224, 250)

11.11.2016 od 07:00 do 15:00 hodin (pouze část obce - č.p. 24, 125, 147, 177)

21.11.2016 od 12:00 do 15:00 hodin (Proud nepůjde v celé obci!!!)

Lokality dotčené touto odstávkou jsou k dispozici nejdříve 15 dní před uvedeným termínem na webové 

adrese: www.cezdistribuce.cz.

Kdy: ve dne 13.11.2016 v čase 13:05 – 13:20 hodin

Kde: prostor před Sokolovnou v Příšovicích

Kdy: dne 23.11.2016 od 17:00 hodin

Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích

Bližší informace Vám sdělíme 

na Obecním úřadě Příšovice

(tel: 485 177 025)



Kdy: dne 25.11.2016 od 17:00 hodin u Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích

Program: Slavnostní zahájení starostou obce

Vystoupení dětí ze základní a mateřské školy

Zapálení svící na adventním věnci

Slavnostní ohňostroj

Připraven bude prodej dárečků a výrobků místních dětí a obyvatel Příšovic. Proběhne i ochutnávka a prodej 

medoviny, prodej vánočního cukroví, atd.. Pokud by někdo z občanů měl zájem podělit se o své výrobky a 

zkusit něco prodat, hlaste se prosím na OÚ.

Zajištěno občerstvení (klobásy, langoše, pivo), svařené víno a čaj.

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Upevňuje myšlenku šíření předvánočního 

pokoje a míru. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista, v Betlémě, k nám i v letošním roce opět 

dorazí. Kdy a kde si ho budete moci vyzvednout, se dozvíte v hlášení místního rozhlasu.

Kdy:  dne 09.12.2016 od 16:00 hodin

Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích

Obec Příšovice zve děti i jejich rodiče na vánoční dílny. Přijďte si vyrobit vánoční ozdoby a dekorace, 

poslechnout koledy a ochutnat vánoční cukroví. A možná přijde i kouzelník....

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 (07.11.2016, 21.11.2016, 05.12.2016,...). 

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 (05.11.2016, 26.11.2016) 09:00 – 11:00 hodin
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