HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ÚTERÝ – 24. 11. 2020
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den.
Vyslechněte hlášení.

Hospůdka u Kozlíka oznamuje, že v sobotu 28. listopadu vám připraví menu box
plný masových dobrot. Box bude obsahovat koleno, vepřová žebra a kuřecí
křidélka. Cena boxu je 230,- Kč.
Nutná je rezervace na tel. čísle: 723 317 346 a to do středy 25. listopadu.
Výdejní okénko bude otevřeno od 15.00 do 19.00 hodin.
Pro zájemce o pivo bude i točená Plzeň do džbánku.
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. oznamuje, že bude v naší obci provádět revize
kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů a kontroly
kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol je v sobotu 5. prosince 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 telefonicky objednat na telefonním čísle: 608 748 989.
- Otevírací doba Pošty Partner Přáslavice je již v běžném režimu. V provozu je i
terminál Sazky.
- Obecní úřad je po dobu nouzového stavu pro veřejnost otevřený pouze:
v pondělí
od 12.00 do 17.00 hodin
ve středu
od 7.00
do 12.00 hodin.
- Sběrný dvůr je otevřený pouze:
ve středu
od 15.00 do 17.00 hodin
v sobotu
od 9.00
do 11.00 hodin.
V obecní knihovně bude od středy 25. listopadu fungovat omezený provoz přes
„výdejní okénko“ v době od 17.00 do 19.00 hodin, které bude otevřeno vždy
v pondělí a ve středu.
Prodej živých ryb z Tovačova se uskuteční ve středu 25. listopadu u OÚ v době od
8.30 do 9.00 hodin. Budou se prodávat tyto ryby:
- kapr I. tř. do 2,5 kg
86,- Kč/kg
- kapr výběrový nad 2,5 kg 96,- Kč/kg
- pstruh duhový
169,- Kč/kg
- tolstolobik
63,- Kč/kg
- amur
98,- Kč/kg

