Únor:

TJ Sokol Příšovice pořádá pravidelné cvičení pro děti.
Cvičení bude zaměřeno na všeobecný sportovní rozvoj . Vyzkoušíte tradiční i netradiční sportovní hry,
prvky gymnastiky, cvičení s nářadím, taneční kroky i jógu. Zaměříte se na správné dýchaní, držení těla,
celkovou obratnost a flexibilitu.
Kde: tělocvična základní školy (Příšovice 178)
Kdy: od 04.02.2016 každý čtvrtek od 18:00 hod
Věk: pro všechny nadšené sportovce ve věku 5 – 11 let
S sebou: dobrou náladu, sportovní oblečení, obuv a lahev s pitím

Poplatek:





Za odpady je splatný jednorázově do 31.03.2016 a nebo ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději
do 31.03.2016 a do 30.09.2016. Platbu lze provést hotově na OÚ nebo převodem
na účet č. 0984859319/0800 pod variabilním symbolem složeným z čísla popisného a roku 2016.
(např. Příšovice č.p. 60 – VS 602016)
Za psy je splatný nejpozději do 31.03.2016 hotově na OÚ.
Za hrobová místa - Jedná se o smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené v roce 2011. Těmto
smlouvám vypršela platnost a je třeba uzavřít smlouvy nové a zaplatit poplatek, který je splatný
nejpozději do 31.03.2016 hotově na OÚ.

Kdy: dne 02.03.2016 v 17:00 hodin
Kde: Dům s pečovatelskou službou v Příšovicích

Představení: Krkonošské pohádky (doba trvání představení – 105 minut)
Kdy: dne 27.03.2016 od 15:00 hodin
Vstupné: 80,-- (autobus pro občany Příšovic zdarma)
Pouze za doprovodu rodičů, babiček nebo jiných rodinných příslušníků.
Vstupenky bude možné zakoupit na OÚ až v měsíci březnu – rezervace nebereme.

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 (01.02.2016,15.02.2016, 29.02.2016,...).
Pytle jsou zdarma k vyzvednutí na OÚ Příšovice.

Nabídka nebytových prostor k pronájmu
Zdravotní středisko č.p. 184 v Příšovicích
Jedna místnost o rozloze 9 m2 – bývalá výdejna optiky – volné ihned

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

Sběrný dvůr – sběrné místo Příšovice
Provozní doba: sobota (kromě 1. v měsíci) 8:30 – 11:30 hodin
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