HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ČTVRTEK – 5. 3. 2020
Milí spoluobčané.
Přejeme vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si naše hlášení.
Výbor FK Přáslavice zve všechny členy FK na výroční členskou schůzi, která se
koná v sobotu 7. března ve 14.00 hodin na hřišti v Hospůdce u Kozlíka.
Základní škola a mateřská škola Přáslavice zvou všechny občany a občánky na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat v sobotu 7. března od 9.00 do 12.00
hodin v prostorách základní školy a také v mateřské škole na sídlišti.
Můžete si prohlédnout učebny, nově vybavený interiér, dovědět se, co nového se
ve škole a ve školce chystá. Těšíme se na vás!
Divadelní spolek Bukovany sehraje v neděli 8. března v 16.00 hodin na malém sále
OÚ divadelní hru Martina Sládka NÁŠ OTEC JOSÉ.
Vstupné je dobrovolné, malé občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši návštěvu.
Restaurace v Údolí – Mariánské Údolí přijme do kolektivu brigádníky na obsluhu.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo: 728 556 870 nebo se stavte přímo v
restauraci. Na spolupráci se bude těšit kolektiv Restaurace v Údolí.
Stavební firma Izolace Polná, která se zabývá foukanou izolací stropů a střech,
bude mít příští týden v obci technika, který zdarma posoudí stav izolací a úniky
tepla stropem a střechou. V případě zájmu o bezplatné posouzení úniku tepla
z budovy kontaktujte do konce tohoto týdne obchodního zástupce Františka
Šedivého na tel.: 725 260 955, Frantisek.sedivy@ippolna.cz
Agrospol Velká Bystřice oznamuje všem zájemcům, že je možné se přihlásit na
brigádnickou výpomoc při navinování chmele. Zájemci se mohou přihlásit pouze
osobně na středisku firmy Agrospolu, ulice Svésedlická 740, Velká Bystřice.
Sepisování smluv se provádí denně i o sobotách a nedělích vždy od 7 do 17 hodin.
Základní a mateřská škola Přáslavice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
ÚDRŽBÁŘ pro Základní a mateřskou školu. Nabízí práci na Dohodu o provedení
práce v rozsahu 10 hodin měsíčně a 120 Kč na hodinu.
Přihlásit se můžete telefonicky, elektronicky nebo písemně do 20. 3. 2020
na adrese: Základní a mateřská škola Přáslavice p. o., č.p. 18,
informace vám také poskytne ředitelka Mgr. Eva Šrámková na tel. č.: 775 195 830
a psát můžete i na e-mailová adresa: skola.praslavice@seznam.cz
Další podrobnosti najdete na letáku ve vývěsce.

NABÍDKA: POPELNICE A TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Pokud máte zájem o popelnici na papír o objemu 120 l za cenu: 100,- Kč/kus,
zastavte se na obecním úřadě s občanským průkazem k zaplacení a sepsání
smlouvy. Následně si popelnici vyzvednete ve sběrném dvoře.
Obec Přáslavice nabízí občanům TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (1 sada do rodiny za
cenu 39,- Kč). Vyzvednout a zaplatit je můžete na OÚ v době úředních hodin.

