HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
STŘEDA – 2. 9. 2020
Milí spoluobčané.
Přejeme vám příjemné odpoledne.
Poslechněte si naše hlášení.

NÁLEZ KRÁLÍKA: V pondělí byl v zahradě na Stádle nalezený domácí mazlíček –
králík. Pokud někomu utekl a chybí mu, volejte na tel. číslo: 606 704 283.
ZŠ a MŠ Přáslavice ve spolupráci se SRP vás srdečně zvou ve středu 2. září
od 16.00 hodin na obecní zahradu na Zahradní slavnost a zahájení školního roku
s klaunem Hopsalínem. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.
FK Přáslavice zve všechny příznivce kopané na mistrovské utkání mužů, které se
hraje v sobotu 5. září v 16.00 hodin.
Naše mužstvo přivítá na domácím hřišti hráče Sokola z Nové Hradečné.
Bohaté občerstvení zajištěno. Na vaši účast se těší členové fotbalového klubu.
Ve dnech 4. 9. a dále 7.- 8. 9. 2020 bude Agrospol Velká Bystřice v lokalitě Sídliště u
cyklostezky na Doloplazy sklízet řepu.
Po cyklostezce bude zvýšený provoz zemědělské techniky – dbejte na opatrnost.
MUDr. Peter Keller čerpá celý tento týden až do 4. září dovolenou.
Zastupuje ho MUDr. Petr Kafka pouze ve Velké Bystřici – po, út, čt a pá
od 8.00 do 11.30 a ve středu od 13.00 do 17.00 hodin.
Zubní lékař MUDr. Petr Vymlátil oznamuje, že v době od 31. srpna do 9. září čerpá
dovolenou. Pravidelná ordinační doba začne v pondělí 14. září v 7.00 hodin.
Ve čtvrtek 10. září budou Obecní úřad i Pošta Partner Přáslavice z provozních
důvodů po celý den uzavřený. Děkujeme za pochopení.
Upozornění nájemníků bytových domů na sídlišti:
V průběhu měsíce září bude probíhat u všech plynových kotlů, které jsou
v majetku obce, povinná roční servisní prohlídka. Prosíme nájemníky, kterých se to
týká, aby sledovali nástěnku ve svém vchodě, kde bude vyvěšený přesný termín a
čas prohlídky. Servis bude provádět pan Jiří Kocman v době od 10.00 do 19.30
hodin. V případě zájmu o jiný termín volejte na tel. číslo: 603 278 169.
Prosíme o vstřícnost a dodržení termínů, aby do začátku topné sezóny měli všichni
nájemníci plynové kotle funkční a bez závad.

