
Prosinec:

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

poslechnout koledy, ochutnat vánoční cukroví a podívat se na kouzelnické představení.

Kdy:  dne 09.12.2016 od  16:00 hodin

Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích

Program: 16:00 – 18:00 dílničky

18:00 – 18:45 kouzelnické představení

19:00 ukončení

Čtvrtek dne 22.12.2016 7:00 – 12:00 hodin

Pátek     dne 23.12.2016 ZAVŘENO

Úterý – pátek (mezi svátky) dne 27.12. – 30.12.2016 7:00 – 12:00  hodin

Tento omezený provoz platí i pro stavební úřad a matriku.

Oznamujeme čtenářům, že ve středu dne 28.12.2016 bude místní knihovna uzavřena. Opět otevřeno bude 

v pondělí dne 02.01.2017. Knihovnice Vám děkuji za pochopení, přejí všem čtenářům a návštěvníkům 

knihovny příjemné prožití vánočních svátků a těší se na Vaši přízeň i v příštím roce.

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.



Upozornění

Ve dnech 21. a 22. 12.2016 bude sportovní hala v areálu ZŠ uzavřena z důvodu oprav a údržby.

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 (05.12.2016, 19.12.2016, 02.01.2017,...). 

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 (17.12.2016, 07.01.2017) 09:00 – 11:00 hodin

Uzavření ploukonického mostu 

Dle rozhodnutí starosty obce Všeň č. 2/2016 s platností od 8. prosince 2016 se uzavírá most EV. Č. MK-001 

v Ploukonicích pro veškerou dopravu s výjimkou pěší, cyklistů a motocyklistů.

Vážení spoluobčané,

rád bych Vám touto cestou poděkoval za účast a podporu akce

„Rozsvěcení vánočního stromu“ konanou dne 25.11.2016. Velké díky 

patří panu Votočkovi a panu Skálovi, kteří zdarma ozvučili a osvětlili 

celou akci, všem prodejcům i ostatním, kteří se na akci podíleli.  SDH Příšovice za zajištění občerstvení a 

bezpečnosti celé akce, TJ Sokolu Příšovice za výborné langoše, základní škole a mateřské škole za pěkný 

program.

Ku příležitosti nastávajících nejkrásnějších svátků v roce Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce 

chci popřát pohodu a klid strávený v kruhu Vaší rodiny a Vašich nejbližších. 

Do nového roku 2017 Vám přeji, ať je dobrý, šťastný, pokojný a zdárný zdobený úspěchy osobními i 

pracovními.

Ing. František Drbohlav
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