HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
PONDĚLÍ – 18. 5. 2020
Milí spoluobčané.
Přejeme vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si naše hlášení.

Zelenina Juvita Uherský Brod bude v úterý 19. května od 10.15 do 10.30 hodin u OÚ
prodávat slovenská rajčata, papriky a okurky. Dále nabízí konzumní brambory, cibuli,
česnek, jablka, hrušky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu.
Prodává i český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks.
Soukromý prodejce nabízí prodej brambor, cena za 1 kg/15,- Kč.
Prodej se uskuteční v úterý 19. května od 10 do 12 hodin u obecního úřadu.
Klub seniorů se opět otevírá, a to v úterý 19. května ho můžete navštívit v době od 14.00
do 17.00 hodin. Je nutné dodržovat aktuální hygienická opatření.
Otevírací doba obecní knihovny je již v běžném provozu a otevřeno má v pondělí a ve
středu vždy od 17.00 do 19.00 hodin.
Paní Krutilová oznamuje, že prodává snáškové kuřice všech barev ve stáří 16-20 týdnů a
bere objednávky na drůbež na výkrm: malé brojlery, housata, kačenky, mulardy,
husokačeny a 6 - 8 týdenní krůťata - kanadský hybrid bílý i směsi k uvedené drůbeži a to
na tel. čísle 603 326 248 nebo na adrese Velký Týnec, Komárov 273.
Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Přáslavice je PRO VEŘEJNOST OTEVŘENÝ
V BĚŽNÝCH OTEVÍRACÍCH HODINÁCH.

Osobní návštěvu prosíme volte pouze v nejnutnějších případech.
Obecní úřad můžete kontaktovat telefonicky na číslech: 587 408 870 nebo 733 624 151
nebo e-mailem obecpraslavice@email.cz
Pro platbu poplatků volte bezhotovostní převod na účet. Děkujeme za pochopení.
POPLATKY: Vzhledem k současné situaci jsme přistoupili k úpravě splatností poplatků
následovně:
- poplatek ze psů splatnost nejpozději 31. 5. 2020
- poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů – první část splatná nejpozději
31. 5. 2020 a druhá část do 30. 9. 2020. Tento poplatek lze uhradit i jednorázově.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU se z důvodu epidemie přesouvá na sobotu 30. května 2020.

