HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
PÁTEK – 26. 3. 2021
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.

Hospůdka U Kozlíka vám v neděli 4. dubna připraví Velikonoční menu v tomto
složení: - kachní paštika, pečené kachní stehno, červené zelí a houskový knedlík
a na závěr moučník. Cena celého menu je 240,- Kč.
Objednávky se přijímají do středy 31. března na tel. čísle 723 317 346.
Výdejní okénko bude otevřeno od 11.00 do 17.30 hodin.
Těšit se můžete i na točenou Plzeň do džbánku.

V úterý 23. 3. se našel před OÚ mobilní telefon iPhone s popraskaným displejem.
Majitel ať kontaktuje obecní úřad telefonicky na čísle: 587 408 870 nebo osobně.

ZŠ a MŠ Přáslavice oznamuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace
NEPROBĚHNE v sobotu 27. března Den otevřených dveří v základní a mateřské
škole. Dále se ze stejných důvodů nemůže konat ani Škola nanečisto a Zápis do ZŠ
a MŠ proběhne bez přítomnosti dětí během měsíce dubna.
Všechny tyto informace jsou ve vývěsce a na webových stránkách školy.

Milí spoluobčané, milé děti!
Zapojte se do březnové akce: UKLIĎME SI PŘÁSLAVICE.
Pokud půjdete na procházku, vezměte s sebou pytel nebo igelitku
a posbírejte odpadky v okolí naší obce.
Budete-li mít chuť, udělejte si foto a pošlete na obecní e-mail:
podatelna@praslavice.com
Pytle s odpadky přineste na obecní úřad, kde na vás čeká SLADKÁ ODMĚNA.

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

OTEVÍRACÍ DOBA V DOBĚ PANDEMIE:
- POŠTA PARTNER Přáslavice od 2. 3. do 9. 4. 2021:
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 od 2. 3. 2021 do ODVOLÁNÍ:
pondělí a středa
7.00 – 17.00 hodin
(polední přestávka 12.00 – 12. 30 hod.)
ostatní dny pro veřejnost
ZAVŘENO
- SBĚRNÝ DVŮR od pondělí 29. 3. 2021 v normálním provozu:
pondělí a středa
15.00 – 17.00 hodin
sobota
9.00 – 11.00 hodin.
V sobotu (mezi svátky) 3. 4. 2021 OTEVŘENO!
- TĚLOCVIČNY jsou od pátku 18. prosince UZAVŘENY!
- OBECNÍ KNIHOVNA: pondělí a středa, 17.00 – 19.00 hodin přes „výdejní okénko“.
(Knihy lze objednat telefonicky na čísle: 736 228 680.)
- ROZHLEDNA: do 1. 4. 2021 pro veřejnost UZAVŘENA.

