HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ČTVRTEK – 24. 6. 2021
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.

Po domluvě se svozovou firmou oznamujeme,
že SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU plánovaný na středu 23. června
se z důvodu oprav na popraskané dálnici přesouvá na sobotu 26. června.
Soukromá prodejkyně paní Hermannová, která zavítala do naší obce,
vám dnes 24. června v době od 7.00 do 11.00 hodin v průjezdu OÚ
nabídne k prodeji dámský, pánský a dětský textil a obuv a další zboží.
Vinařství Holánek přijede dnes 24. června s pojízdnou vinotékou.
Přiveze kvalitní moravská vína sudová i lahvová.
Tento týden bude zvýhodněná cena na sladký Hibernal 2020 za 150 Kč
(běžně 180 Kč) a polosuchý Ryzlink rýnský za 180 Kč (běžně 250 Kč).
V nabídce jsou také sudová vína od 70 Kč/litr.
Vinotéka bude stát u OÚ od 14.45 do 15.05 hodin.
Studénka Drůbež nabízí k prodeji: kuřice ve snůšce, roční slepice 80,- Kč/ks,
káčata, husokačeny, krmné směsi a vitamíny.
Prodej se uskuteční v sobotu 26. června od 8.30 do 8.45 hodin u OÚ
a je možný i v místě Studénka po tel. domluvě na čísle: 720 355 216.
SDH Přáslavice vás srdečně zve v neděli 27. června na fotbalové hřiště,
kde se bude od 10.00 hodin konat
POHÁROVÁ SOUTĚŽ pod záštitou starostky Obce Přáslavice.
V pondělí 28. června od 9.00 do 14.00 hodin se bude konat v zasedací místnosti OÚ
VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ a to:
staré hodinky, vzduchovky, staré jízdní řády, mince, bankovky, staré hračky.
MUDr. Peter Keller oznamuje, že v době od 28. června do 2. července
čerpá DOVOLENOU.
Zastupovat ho bude MUDr. Petr Kafka ve Velké Bystřici.
Další podrobnosti najdete na letáku ve vývěsce.
Oznamujeme občanům, že na obci je možno získat BIOPOPELNICI o objemu 240 l.
K sepsání smlouvy je nutný občanský průkaz.
Na jedno č.p. je možno přidělit pouze 1 kus.
Moravská vodárenská a.s. oznamuje, že v těchto dnech až do 23. června
bude v dopoledních hodinách provádět v naší obci ODEČTY VODOMĚRŮ.
V případě nepřítomnosti, zanechte stav vašeho vodoměru na viditelném místě.

NABÍDKA PRÁCE:
JEZDECKÝ AREÁL TRŠICE příjme zaměstnance a brigádníky pro provoz restaurace
a penzionu. Bližší informace získáte na telefonu: 723 974 088.
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.

