HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
STŘEDA – 26. 5. 2021
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.

STUDÉNKA DRŮBEŽ nabízí k prodeji: kuřice různých barev, kohouty, krůty bílé a
bronzové, husokačeny, husy, kačeny, krmné směsi a vitamíny.
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 27. května od 8.30 do 8.45 hodin u OÚ
a je možný i v místě Studénka po tel. domluvě na čísle: 720 355 216.
VINAŘSTVÍ HOLÁNEK přijede ve čtvrtek 27. května s pojízdnou vinotékou.
Přiveze kvalitní moravská vína sudová i lahvová.
Tento týden bude zvýhodněná cena na: v dubovém sudu uleželý,
suchý tramín červený 2016 za 130 Kč s původní cenou 160 Kč.
Vinotéka bude stát u OÚ od 15.15 do 15.30 u OÚ.
Srdečně vás zveme v sobotu 29. května na obecní zahradu,
kde od 14.00 hodin bude probíhat DĚTSKÝ DEN.
Na děti čeká odpoledne plné her, zábavy, soutěží a písniček
a spousta sladkých odměn.
Nebude chybět skákací hrad, šlapací káry, koník za humny,
malování na obličej a pěna.
Na závěr proběhne skácení májky u hasičské zbrojnice. Těšíme se na vaši návštěvu.
ZŠ a MŠ Přáslavice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU.
Nástup od 1. 9. 2021, přihlášky do 14. 6. 2021.
Další informace vám poskytne paní Neumanová ze ŠJ na tel. čísle: 737 403 313.
Oznamujeme občanům, že na obci je možno získat
BIOPOPELNICI o objemu 240 l a KOMPOSTÉR o objemu 900 l,
které se vydávají k zapůjčení. 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.

AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
- POŠTA PARTNER Přáslavice:
od 17. 5. 2021 v běžném režimu:
pondělí
8.00 – 11.00
13.00 – 17.00 hodin
úterý
8.00 – 11.00
13.00 – 16.00 hodin
středa
8.00 – 11.00
13.00 – 18.00 hodin
čtvrtek
8.00 – 11.00
13.00 – 16.00 hodin
pátek
8.00 – 13.00 hodin
- OBECNÍ ÚŘAD Přáslavice:
od 3. 5. 2021 v běžném režimu:
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:
od 17. 5. 2021 za speciálního režimu OTEVŘENY!
- 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 OTEVŘENA:
13.00 – 15.00 hodin

