HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ČTVRTEK – 4. 3. 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, 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.
Společnost Dřevo Habrovany nabízí v jarní slevové akci k prodeji štípané palivové dřevo.
Skladem je tvrdé i měkké, v délce polínek 25, 33 a 50 cm.
Doprava je zajištěna až k vám domů.
Objednávky se přijímají na tel. čísle: 739 572 972 nebo na www.drevohabrovany.cz
Vinařství Holánek přijede dnes 4. března s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní moravská
vína sudová i lahvová. Tento týden bude zvýhodněná cena na nový, voňavý, polosladký
Sauvignon 2020 za 150 Kč a tradiční, polosuchý Ryzlink rýnský 2019 za 150 Kč.
Vinotéka bude stát od 15.15 do 15.30 hodin u obecního úřadu.
Studénka Drůbež nabízí k prodeji: kuřice různých barev, stáří 22 týdnů, dále chovné
kohouty, krmné směsi a vitamíny.
Prodej se uskuteční v sobotu 6. března od 8.15 do 8.30 hodin u OÚ.
Paní Zimmerová z obecní knihovny oznamuje čtenářům, že knihy lze objednat
i telefonicky na čísle: 736 228 680.
OTEVÍRACÍ DOBA V DOBĚ PANDEMIE:
Dle vládního nařízení a dalších opatření dochází v době od 2. do 21. března 2021
ke změnám otevírací doby pro veřejnost.
- POŠTA PARTNER Přáslavice:
pondělí a středa
13.00 – 17.00 hodin
úterý a čtvrtek
13.00 – 16.00 hodin
pátek
8.00 – 13.00 hodin
- OBECNÍ ÚŘAD Přáslavice: úřední hodiny pouze:
pondělí a středa
7.00 – 17.00 hodin (polední přestávka 12.00 – 12. 30 hod.)
ostatní dny pro veřejnost
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“.

.

- ROZHLEDNA: do 21. 3. 2021 pro veřejnost UZAVŘENA

