HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
STŘEDA – 24. 2. 2021
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.
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 úterý 9. března 2021.
-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 telefonicky na čísle: 608 748 989.
Obec Přáslavice děkuje všem občanům, kteří se v uplynulých nepříznivých klimatických
podmínkách aktivně podíleli na úklidu chodníků, kdy obecní technický tým byl z důvodu
nemocnosti oslaben. Ještě jednou děkujeme za spoluúčast!
AGROSPOL VELKÁ BYSTŘICE oznamuje všem zájemcům, že je možné se do 1. března
přihlásit na brigádnickou výpomoc při jarních pracích na chmelnici.
Jedná se o zapichování drátků a navinování chmele.
Více informací na letácích ve vývěsce a na webových stránkách agrospolvb.cz
SČÍTÁNÍ LIDU v roce 2021 proběhne v termínech:
od 8. do 19. března a od 14. dubna do 11. května 2021.
Pokud máte zájem o brigádu na pozici sčítacího komisaře, hlásit se můžete na tel. čísle:
800 223 000. Další podrobnosti najdete na letáku ve vývěsce.
Bezkontaktně (bezhotovostně) můžete
do Tříkrálové sbírky přispívat až do 30. 4. 2021
následovně:
- bankovním převodem na sbírkový účet
Charity Olomouc
- do online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz
- zasláním dárcovské SMS na číslo: 87 777 – cena jedné SMS je 30, 60, nebo 90 Kč
OTEVÍRACÍ DOBA V DOBĚ PANDEMIE:
- POŠTA PARTNER Přáslavice – v běžném režimu.
- OBECNÍ ÚŘAD od 16. 2. 2021 v běžném provozu:
pondělí, středa
7.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek
7.00 – 12.00 12.30 – 15.30 hodin
pátek
ZAVŘENO
- SBĚRNÝ DVŮR je „v zimním provozu“ do 26. 3. 2021 otevřený pouze:
ve středu
15.00 – 17.00 hodin
v sobotu
9.00 – 11.00 hodin.
- TĚLOCVIČNY jsou od pátku 18. prosince U Z A V Ř E N Y!
- OBECNÍ KNIHOVNA: pondělí a středa, 17.00 – 19.00 hodin přes „výdejní okénko“.

