HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
STŘEDA – 9. 3. 2022
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.

Obec Přáslavice ve spolupráci s SDH Přáslavice vyhlašuje

SBÍRKU MATERIÁLNÍ POMOCI UKRAJINĚ
Nejvíce potřebné jsou tyto věci:

Potraviny: masové konzervy, zeleninové a ovocné konzervy,
balené pečivo a sušenky
Hygienické potřeby: zubní pasty a kartáčky, zubní pasty pro děti, dětské
kartáčky na zuby, tuhá mýdla a šampony
Ostatní věci, které je možno přinést:
Potraviny: suchary, krupicová kaše, piškoty, dětská výživa, přesnídávky, Sunar,
paštiky, sladkosti a instantní polévky
Hygiena: papírové kapesníky (balíčky), vlhčené ubrousky, krémy na ruce, krémy na
opruzeniny, toaletní papír, dámské vložky, dětské pleny, pleny pro seniory,
ručníky (jen nové)
Ostatní materiál: karimatky, spacáky, deky, prací prostředky,
papuče (nové zabalené-hotelový typ)
Tuto materiální pomoc bude přijímat Sběrný dvůr Přáslavice v tyto dny:

Sobota 12. března od 9.00 do 11.00 hod
Středa 16. března od 15.00 do 17.00 hod
Následně bude vše předáno na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.
Podrobnosti naleznete na letáku ve vývěsce a na webových stránkách obce.

Firma českomoravské kominictví Menšík a Novotný bude v naší obci
v pondělí 14. března provádět kontroly a čištění komínů, spalinových cest,
čištění spalinových cest u plynových kotlů a revize kotlů na tuhá paliva.
Cena za čištění a kontrolu i se zprávou o provedení kontrol a čištění činí 370,- Kč.
Cena revize kotlů na tuhá paliva všech tipů značky VIADRUS činí 800,- Kč.
Zájemci se mohou objednávat na telefonním čísle: 778 144 563.
V pátek 11. března od 17.00 hodin pro vás připraví Hostinec Na Dolní
TVARŮŽKOVÝ a HOVĚZÍ TATARÁK. Je možné si ho vzít i s sebou.
Na vaši objednávku se těší na tel. čísle: 777 890 309 nebo na facebookové stránce.
Rozhledna „Božka“ Přáslavice je od 1. března 2022 až do odvolání
z důvodu rekonstrukce schodiště UZAVŘENA.

NABÍDKA PRÁCE A BRIGÁDY:
Společnost STRABAG hledá pro svou pobočku ve Velké Bystřici následující profese:
řidič nákladního vozu – podvalníku – pro převoz stavebních strojů (s
požadavkem na řidičské oprávnění skup. C + E)
strojník kolového otočného bagru
stavební dělník pro práce na výstavbě komunikací a chodníků
Nabízí zázemí velké stavební firmy, práci na území okresu Olomouc, dobré osobní
ohodnocení a stálý pracovní poměr.
Případní zájemci mohou zaslat nebo osobně donést svůj životopis na adresu:
obalovna STRABAG Velká Bystřice, Tovární ul. 731, 783 53 Velká Bystřice.

