HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
PONDĚLÍ – 30. 8. 2021
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.

Soukromá prodejkyně paní Hermanová zavítá do naší obce v úterý 31. srpna.
K prodeji nabízí nový podzimní dámský a pánský textil a obuv.
Dále je v nabídce domácí textil a výprodej letního zboží.
Prodej se uskuteční v průjezdu OÚ v době od 7.00 do 11.00 hodin.
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září:
2. – 5. ročník v 7.45 hod. ve svých třídách a 1. ročník v 9.00 hod. také ve své třídě.
FK Přáslavice zve všechny příznivce kopané na finálové utkání Hanáckého poháru,
které se hraje ve středu 1. září v 17.30 hodin na hřišti v Přáslavicích.
Naši hráči přivítají na domácím hřišti sportovní klub z Červenky.
Na hojnou účast se těší členové FK.
Ve čtvrtek 2. září v době od 8.00 do 12.00 hodin bude přerušena dodávka vody
z důvodu práce na vodovodu v části obce Hliník, směr Ořechovka.
V pátek 3. září od 16.00 hodin jste srdečně zváni
na Zahradní slavnost a zahájení školního roku s klaunem HOPSALÍNEM
na zahradu OÚ. Vstup je zdarma a občerstvení bude zajištěno.
Mezinárodní folklorní festival LIDOVÝ ROK se koná ve Velké Bystřici ve dnech
3. a 4. září. Podrobný program najdete ve vývěsce. Všichni jste srdečně zváni.
FK Přáslavice zve všechny příznivce kopané na mistrovský zápas žen,
které se hraje v sobotu 4. září v 17.00 hodin na hřišti v Přáslavicích.
Nastoupí proti sobě celky II. ligy - Sigma Olomouc proti FC Praha.
Přijďte se podívat na kvalitní ženskou kopanou.
Občerstvení zajištěno. Na hojnou účast se těší členové FK.
Od pondělí 30. srpna do středy 8. září 2021 čerpá DOVOLENOU
zubní lékař MUDr. Petr Vymlátil.
Pravidelná ordinační doba začne v pondělí 13. září v 7.00 hodin.
Potraviny na sídlišti, pan Jiří Dočkal oznamuje, že od pondělí 30. srpna
bude otevřeno opět i odpoledne.

V průběhu měsíce září bude probíhat U VŠECH PLYNOVÝCH KOTLŮ V MAJETKU
OBCE povinná roční servisní prohlídka. Prosíme všechny nájemníky, kterých se to
týká, aby sledovali nástěnku ve svém vchodu, kde bude vyvěšené přesné datum
a čas prohlídky. Servis bude provádět pan Jiří Kocman z Přáslavic v době
od 10.00 – 19.30 hod. V případě zájmu o jiný termín se obracejte na tel. číslo:
603 278 169. Prosíme o vstřícnost a dodržení termínů, aby do začátku
topné sezóny měli všichni nájemníci své plynové kotle funkční a bez závad.

Oznamujeme občanům, že na státní silnici (od úterý 3. srpna 2021)
od křižovatky na Mrsklesy v úseku směrem na Kocourovec
se v těchto dnech provádí po obou stranách v chodníku STAVEBNÍ PRÁCE
z důvodu přeložení stávajícího vedení elektrické energie
do kabelového podzemního vedení. Prosíme o zvýšenou opatrnost.
Z důvodu přeložení stávajícího vedení elektrické energie
do kabelového podzemního vedení budou v těchto dnech probíhat
STAVEBNÍ PRÁCE V CHODNÍKU
u č.p. 87 - u MAZURÁKŮ a č.p. 85 - u MATEČKŮ. Prosíme o zvýšenou opatrnost.

