HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
PONDĚLÍ – 8. 6. 2020
Milí spoluobčané.
Přejeme vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si naše hlášení.

Moravská vodárenská a.s. oznamuje, že bude provádět v naši obci odečty
vodoměrů, a to od pondělí 8. do pátku 19. června 2020 včetně.
V případě nepřítomnosti zanechte stav vašeho vodoměru na viditelném místě.
Upozorňujeme občany na zkrácenou otevírací dobu obecního úřadu v úterý
9. června, kdy bude otevřeno pouze od 7.00 do 12.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
ZO Českého zahrádkářského svazu Přáslavice spolu s OÚ Přáslavice vyhlašují soutěž
„O nejkrásnější okna a předzahrádku.“ Zájemci se mohou přihlásit do pátku
12. června na OÚ nebo v obecní knihovně v době půjčování knih.
Výsledky soutěže budou oznámeny v říjnu na Výstavě ovoce a zeleniny, kde
budou výhercům předány peněžité odměny.
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude
provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly
a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční v sobotu 13. června 2020.
- cena za kontrolu a čištění komínu je 350,- Kč
- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,- Kč
- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč
Zájemci se mohou objednat na tel. čísle: 608 748 989.
AGROSPOL Velká Bystřice oznamuje, že je možné se přihlásit na brigádnickou
výpomoc při sklizni chmele.
Více informací na webových stránkách firmy: www.agrospolvb.cz
V pondělí 1. 6. byla na Stádle odchytnutá andulka. V případě, že jí postrádáte,
zastavte se pro další informace v drogerii u paní Dosoudilové.
O víkendu (23. – 24. 5.) stálo u autobusové zastávky u Číhalíkového odstavené
pánské kolo.
Kolo je uschované, majitel ať kontaktuje obecní úřad na tel. čísle 587 408 870.
Na sídlišti se našlo pánské horské kolo. Majitel ať kontaktuje nálezce na tel. čísle:
608 878 755 – (Arabčukovi).

