Obec Dražíč ,IČ 00249637, Dražíč 57, email: obec@drazic.cz , tf. 724 189 408,

Hlášení místního rozhlasu v Dražíči 37. týden
1) Firma Novák Radomyšl oznamuje, že prodej kuřiček se uskuteční v pátek 11. září v 9:45
hodin v Dražíči u prodejny. Stáří – 18 týdnů, cena 190,-Kč.
Termín dalšího prodeje : 9.10.2020
WWW.DRUBEZ-NOVAK.CZ

TF.Č.: 602 115 750

2) Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka
elektrické energie dne
25.9.2020 od 07:30 do 25.9.2020 17:30
v obci a osadách: Dražíč, Dražíčské Březí, Karlov – Nepomuk, Vranov včetně
rekreačního střediska.

3) Oznámení:
Zemědělské družstvo Nemějice přijímá objednávky na cibuli zimní uskladnění
balení žluté cibule – 10 kg, přeběžná cena 15,-Kč/ kg
balení červené cibule – 5 kg, přeběžná cena 17,- Kč / kg
Zájemci se přihlásí v kanceláři ZD….tel. 382 588 826
Prodej se uskuteční na přelomu měsíce září - říjen

4) Další hlášení
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva proběhne v obci
Dražíč ve dnech 6.10.2020 – 8.10.2020
Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a dopravy

Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762 ( PO – PÁ od 8:00 - 16:30
Poučení:

Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb.§17 odst.1 písm.h)
povinná 1x za 3 roky.
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního
registru Ministerstva životního prostředí.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVOS s.r.o. IČ: 01956752.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na tyto značky kotlu na
tuhá paliva: ATMOS, BUDERUS, DAKON, KOVARSON, OPOP, ROJEK, VIADRUS,
VIESSMANN, Kotle zaniklých výrobců či domácí výroby.
Každý obdrží protokol o provedené kontrole.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz.

5) Obec Dražíč ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín Skupina ČEZ pořádají
POSVÍCENSKOU VESELICI v pátek 25. září od 18 hodin v Dražíči na sále .
K poslechu a tanci hraje BROADWAY.
Vstupné: posvícenský koláč nebo i jiný naturální vstup.
Přijďme společně oživit tuto posvícenskou tradici. Čeká nás i posvícenské překvapení!

