HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
STŘEDA – 20. 5. 2020
Milí spoluobčané.
Přejeme vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si naše hlášení.

Ve středu 27. května budou Obecní úřad Přáslavice i Pošta Partner mimořádně otevřeny
až od 9.00 hodin. Děkujeme za pochopení.
VYPLÁCENÍ PŘEPLATKŮ z vyúčtování služeb za rok 2019 za obecní byty proběhne na
Obecním úřadě Přáslavice ve dnech od 1. do 3. června 2020.
Podrobnosti najdete na letáčku na nástěnce ve vašem vchodě.
V sobotu 30. května vás všechny, malé i velké, zveme na obecní zahradu na DĚTSKÝ DEN,
kde na vás od 14.00 hodin bude čekat odpoledne plné her, zábavy, soutěží a písniček.
Nebude chybět bohaté občerstvení, něco z udírny, párek v rohlíku, koláčky.
Děti se můžou povozit na šlapacích kárách, na koníkovi, nebo si nechat namalovat něco
na obličej. Po skácení májky v 17.00 hodin připraví hasiči pro děti již tradiční PĚNU.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU se z důvodu epidemie přesunul na sobotu 30. května 2020.
KLUB SENIORŮ je opět v provozu a navštívit ho můžete každé úterý v době od 14.00 do
17.00 hodin. Je nutné dodržovat aktuální hygienická opatření.
Otevírací doba OBECNÍ KNIHOVNY je 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.
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.

