HLÁŠENÍ

MÍSTNÍHO

ROZHLASU

Pondělí – 11.4.2016
Milí spoluobčané!
Přeji vám hezké odpoledne.
Poslechněte si hlášení.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude zítra 12.4.2016 od 13:15 hod do 13:30 hod
prodávat konzumní brambory z Vysočiny za 12 Kč/kg, cibuli za 10 Kč/kg, nový
česnek, jablka od 10 Kč/kg, hrušky 16 Kč/Kg, hlívu ústřičnou, žampiony, Slovenské
rajčata, papriky a okurky, další ovoce a zeleninu.
Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks.
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.
Ve dnech 11.4. – 15.4. 2016 budou prováděny stavební práce na komunikaci
Velká Bystřice – Přáslavice v úseku od hřbitova po katastrální území Přáslavice.
Ve čtvrtek 14.4. 2016 bude komunikace v době od 6.00 hod do 17.00 hod zcela
uzavřena z důvodu pokládky asfaltové směsi.
V ostatní dny se na komunikaci bude pohybovat stavební mechanizace a budou
realizovány přípravné výkopové práce před pokládkou živic a dosypání krajnic.
Prosíme občany o trpělivost a ohleduplnost.

Zápis dětí do MŠ v Přáslavicích na školní rok 2016/2017 se uskuteční příští týden
ve středu 13. dubna v době od 9.00 do 15.30 hodin v budově MŠ.
Rodiče předloží svůj OP a rodný list dítěte. Další podrobnosti ve vývěsce.
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.

