Hlášení místního rozhlasu
Pátek 23. září 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna Všetaty má otevřeno v úterý od 8:30 do 12:00 hodin ve Všetatech a od 14:00 do 16:00
hodin v Přívorech a ve středu od 10:00 do 17:00 hodin ve Všetatech.

Připomínáme občanům provozní hodiny na sběrném dvoře ve Všetatech. V zimním období, které je od
01.11. do 31.03. je sběrný dvůr otevřen v úterý od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 11:00
hodin. V letním období, které je od 01.04. do 31.10. je sběrný dvůr otevřen v úterý a ve čtvrtek
od 15:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 11:00 hodin.
TJ Sokol Přívory Vás zve na 2. ročník „PIVOBRANÍ“, které se koná 24. září 2022 od 14:00 hodin v
Přívorské sokolovně. Vystoupí kapely Černej kůň, VVMP a Makule. Na čepu bude 10 druhů piva. Pro
děti bude připraven skákací hrad a malování na obličej. Vstupné je dobrovolné.
TJ Sokol Přívory opět zahajuje pravidelná cvičení všestrannosti pro děti. Cvičit se bude v sokolovně
v Přívorech, a to každé pondělí a středu od 16:30 do 17:30 hodin.
RC Všetaty-Přívory nabízí dětské zájmové kroužky pro školní rok 2022/2023. Kroužky začínají 26. září
2022. Bližší informace získáte na facebooku a webových stránkách městyse anebo na telefonu
732 977 507.
Úřad Všetaty oznamuje občanům, že se ve dnech 23. a 24. září konají Volby do zastupitelstva
městyse Všetaty a do 1/3 Senátu PČR. Pokud nebude senátor v I. kole zvolen, bude se ve dnech 30.
září a 1. října konat II. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR. Volební místnosti budou otevřeny v pátek
23.září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00 hodin. Pro voliče trvale žijící
v k.ú. Všetaty je nově volební místnost okrsku č. 1 Všetaty v tělocvičně ZŠ Všetaty – budova 1.
stupně. Pro voliče trvale žijící v k.ú. Přívory je volební místnost okrsku č. 2 Přívory v budově bývalé
základní školy. Aby byla voliči umožněna volba je nutné prokázat svou totožnost občanským
průkazem nebo pasem.
Oznamujeme občanům, že se v sobotu 24. září bude konat ve všetatské sokolovně prodejní akce. K
prodeji bude nabízen textil, spotřební zboží, lůžkoviny a obuv. Akce potrvá od 10:30 do 15:30 hodin.
Praktická lékařka MUDr. Pávková oznamuje, že mají k dispozici vakcíny na chřipku, kdo se hlásil,
může přijít na očkování v ordinačních hodinách po, st,čt,pá 10-14 hod, úterý 13:30 – 17:00 hodin. Dále
mají očkovací vakcínu na covid – kdo má zájem ať může se hlásit emailem nebo lístkem do schránky
na středisku.
Pošta Všetaty oznamuje, že do 30. září bude mít otevřeno: Po a St. 11:00-12:00 hodin a odpoledne
14:00-18:00 hodin. V Út, Čt. a Pá 8:00-12:00 hodin a odpoledne 14:00-15:00 hodin.
Ve čtvrtek 13. října se koná zájezd do Polska – Kudova Zdroj, odjezd je od cukrárny ve Všetatech
v 5:15 hodin. Zájemci se mají hlásit pí Fürstové na telefon 604 783 543. Cena zájezdu je 400,- Kč
s tím, že záloha činí 200,- Kč.
Úřad městyse Všetaty připomíná občanům, že probíhá rekonstrukce vnitřních, ale hlavně venkovních
prostor budovy úřadu. V rámci této rekonstrukce je omezen provoz a jednotlivé úřadovny jsou
přemístěny do obřadní síně ve vchodu do kina. Dále žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při
pohybu v okolí budovy úřadu.
Pošta Všetaty oznamuje provozní hodiny. V pondělí a ve středu je otevřeno od 11:00 do 12:00 hodin a
odpoledne od 14:00 do 18:00 hodin. V úterý ve čtvrtek a v pátek je otevřeno od 8:00 do 12:00 hodin a
odpoledne od 14:00 do 15:00 hodin.
Žádáme občany, aby neparkovali na chodnících a na veřejné zeleni. Znemožňují údržbu zeleně a
úklid chodníků v zimním období. Dále žádáme majitele automobilů parkujících na místních
komunikací, aby dbali na to, že je nutné zachovat průjezd nejen pro ostatní řidiče, ale hlavně pro
průjezd záchranných složek.

