HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
PONDĚLÍ – 3. 5. 2021
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.

Oznamujeme občanům, že SBĚRNÝ DVŮR bude v sobotu 8. května (st. svátek)
OTEVŘENÝ v běžné provozní době od 9.00 do 11.00 hodin.
Zahradnictví Petr Kovářík oznamuje, že v sobotu 8. května od 10.00 hodin
bude u OÚ prodávat ZELENINOVOU A KVĚTINOVOU SADBU.
Další informace získáte na tel. číslech: 585 258 332 nebo 723 328 953.
Město Velká Bystřice zve v neděli 9. května v době od 8.00 do 12.00 hodin
na Zámecké náměstí na BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY.
Zahrádkáři Přáslavice spolu s OÚ Přáslavice vyhlašují soutěž
O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNA A PŘEDZAHRÁDKU.
Zájemci se mohou přihlásit do konce května na OÚ na tel. čísle: 587 408 870
nebo v knihovně v době půjčování knih. Výsledky soutěže budou oznámeny v říjnu
na výstavě ovoce a zeleniny, kde budou výhercům předány peněžní odměny.
Vážení spoluobčané, zúčastněte se povinného Sčítání 2021,
které končí 11. května. Vaše účast je důležitá.
Nejjednodušší je sečíst se on-line na webové adrese sčítání.cz
Pokud je to možné, pomozte prosím se sčítáním i blízkým a sousedům,
kteří to sami nezvládnou, abychom se v Přáslavicích sečetli opravdu všichni.

OTEVÍRACÍ DOBA V DOBĚ PANDEMIE:
- POŠTA PARTNER Přáslavice od 3. 5. 2021 do ODVOLÁNÍ:
pondělí
8.00 – 11.00
13.00 – 17.00 hodin
úterý
13.00 – 16.00 hodin
středa
8.00 – 11.00
13.00 – 18.00 hodin
čtvrtek
13.00 – 16.00 hodin
pátek
8.00 – 13.00 hodin
- OBECNÍ ÚŘAD Přáslavice od 3. 5. 2021 do ODVOLÁNÍ:
pondělí a středa
7.00 – 17.00 hodin
úterý a čtvrtek
7.00 – 15.30 hodin
(polední přestávka 12.00 – 12. 30 hodin)
pátek
ZAVŘENO
- SBĚRNÝ DVŮR je již v běžném provozu a otevřeno má:
pondělí a středa
15.00 – 17.00 hodin
sobota
9.00 – 11.00 hodin
- TĚLOCVIČNY jsou od 18. prosince 2020 do odvolání UZAVŘENY!
- OBECNÍ KNIHOVNA:
pondělí a středa, 17.00 – 19.00 hodin
(Knihy lze objednat i telefonicky na čísle: 736 228 680.)
- ROZHLEDNA: od 1. 4. 2021 pro veřejnost OTEVŘENA: 13.00 – 15.00 hodin

