HLÁŠENÍ

MÍSTNÍHO

ROZHLASU

STŘEDA – 13. 4. 2016
Milí spoluobčané!
Přeji vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si hlášení.

Soukromý prodejce pan Hermann, který zítra 14. dubna zavítá do naší obce, vám
v době od 7.00 do 11.30 hodin u OÚ nabídne dámský, pánský a dětský textil a
obuv.
Od pondělí 11. do pátku 15. dubna jsou prováděny stavební práce na komunikaci
Velká Bystřice – Přáslavice v úseku od hřbitova po katastrální území Přáslavice.
Ve čtvrtek 14. dubna bude komunikace v době od 6.00 do 17.00 hodin zcela
uzavřena z důvodu pokládky asfaltové směsi.
Prosíme občany o trpělivost a ohleduplnost.
Dnes 13. dubna bude sběrný dvůr v Přáslavicích otevřený pouze do 16.00 hodin.
V sobotu 16. dubna od 9.00 do 11.00 hodin proběhne na sběrném dvoře
sběr nebezpečného odpadu.
Srdečně jste zváni do Mrskles do Hostince U Rudolfa, který se otvírá v pátek
15. dubna ve 13.00 hodin. Čeká vás příjemné posezení, letní zahrádka, gril, dětské
hřiště. Je možné zajistit i rezervaci na různé akce na tel.: 737 989 131.
Restaurace Varna ve Velké Bystřici přijme pro zajištění provozu letní zahrádky
v období květen – srpen 2016 brigádníky na pozici číšník, servírka, výpomoc do
kuchyně. Bližší informace na tel.: 606 745 831.
OÚ Přáslavice pořádá SBÍRKU pro depozitum KOČKY Hlubočky, které se stará
o opuštěné, postižené a nemocné kočky.
Sbírka proběhne na OÚ v týdnu od 18. do 22. dubna v době úředních hodin.
(po a st
7.00 – 17.00
út a čt
7.00 – 15.30
pá 7.00 – 13.00 hod.)
Oznamujeme občanům, že firma Petr Možíš opět pokračuje ve stavebních pracích
na komunikaci v Hliníku. Žádáme občany o respektování těchto stavebních prací
a také o zvýšení opatrnosti při pohybu na tomto staveništi.
Upozorňujeme občany, že od 1. 4. 2016 je zakázaný volný pohyb psů v celém
zastavěném území obce Přáslavice, to je i za humny OÚ, Ořechovkou apod.
Zákaz platí pro všechny rasy a velikosti psů.
Porušení obecně závazné vyhlášky bude řešeno u přestupkové komise a majitel
psa může být pokutován až do výše 50 000,- Kč.

