HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
STŘEDA – 23. 9. 2020
Milí spoluobčané.
Přejeme vám příjemné odpoledne.
Poslechněte si naše hlášení.

Soukromá prodejkyně paní Hermannová bude ve čtvrtek 24. září od 7.00 do 11.00
hodin u OÚ prodávat nový podzimní dámský a pánský textil. Dále nabízí povlečení,
prostěradla, ručníky, osušky, ubrusy a výprodej letního textilu se slevou 20–50 %.
Sdružení rodičů při MŠ Přáslavice a Obec Svésedlice sdělují, že Drakiáda, která byla
plánovaná na čtvrtek 24. září, je z důvodu mimořádných opatření MZ ČR zrušena.
OZNAMUJEM OBČANŮM, ŽE SBĚRNÝ DVŮR BUDE V PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ 2020 UZAVŘEN
Rekondiční cvičení s paní Zimmerovou se koná každé pondělí a čtvrtek
v 16,00 hodin na malém sále obecního úřadu.
Vinotéka Modrý Hrozen paní Balajková zve na čerstvý vinný mošt a burčák.
Otevřeno má každý den od 17.00 hodin.
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude
provádět v neděli 27. září 2020 v naší obci revize kotlů na tuhá paliva, dále pak
revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva.
Cena za kontrolu a čištění komínu je 350,- Kč
Cen za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,- Kč
Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč
Zájemci se mohou objednávat na tel. čísle: 608 748 989.
V ZŠ Přáslavice začne od 5. října v době od 9.00 do 11.00 hodin KURZ KERAMIKY pro
místní občany. Přijďte se něco naučit do keramické dílny. Kurz povede paní
učitelka Mgr. Dagmar Škývarová. Cena za dvou hodinovou lekci je 150,- Kč.
Zájemci hlaste se na tel. čísle: 605 433 547. Další podrobnosti na letáku ve vývěsce.
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.

