HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ÚTERÝ – 8. 6. 2021
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.

Ve středu 9. června zavítá do naší obce soukromá prodejkyně paní Hermannová
a v době od 7.00 do 11.00 hodin vám u OÚ nabídne pánský a dámský textil
a obuv a další zboží.
Moravská vodárenská a.s. oznamuje, že ve dnech 7. až 23. června 2021
v dopoledních hodinách bude provádět v naší obci odečty vodoměrů.
V případě nepřítomnosti, zanechte stav vašeho vodoměru na viditelném místě.
V části obce kolem státní silnice probíhá montážní firmou
výměna světelných bodů.
Žádáme občany zde bydlící o součinnost při parkování vozidel
v odstavných pruzích.
Firma Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. hledá účetní na zkrácený
úvazek 6 hodin/denně, mzda 18 – 20 tis. Kč, pracoviště Bohuňovice,
nástup možný ihned. Vhodné pro důchodce, nebo OZP.
Více informací ve vývěsce nebo na tel. čísle: 776 063 599.
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.

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

