HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
STŘEDA – 5. 5. 2021
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.
VINAŘSTVÍ HOLÁNEK přijede ve čtvrtek 6. května s pojízdnou vinotékou.
Přiveze kvalitní moravská vína sudová i lahvová. Tento týden bude zvýhodněná cena
na prémiový Ryzlink Vlašský 2015 family reserve za 250 Kč (běžná cena 360 Kč)
nebo na osvěžující sladký Sauvignon 2020 za 150 Kč (běžně 200 Kč)!
Vinotéka bude stát od 15:15 - 15:30 u OÚ.
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.
STUDÉNKA DRŮBEŽ nabízí k prodeji: kuřice 22 týdnů staré, krůty, káčata, brojlerová kuřata,
kalimera, housata bílé a lamderské, husokačeny, krmné směsi a vitamíny.
Prodej se uskuteční v neděli 9. května u OÚ od 8.30 do 8.45 hodin
a je možný i v místě Studénka po tel. domluvě na čísle: 720 355 216.
Oznamujeme občanům, že na obci je možno získat
BIOPOPELNICI o objemu 240 l a KOMPOSTÉR o objemu 900 l,
které se budou vydávat k zapůjčení od středy 12. května 2021.
K sepsání smlouvy je nutný občanský průkaz. Na jedno č.p. vždy pouze 1 kus z každého.
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,
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

