HLÁŠENÍ

MÍSTNÍHO

ROZHLASU

ÚTERÝ – 17. 3. 2015
Milí spoluobčané.
Přeji vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si hlášení.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 17. března v době od 12.40 do 12.50
hodin u OÚ prodávat sadbové brambory certifikované 12 Kč/kg, brambory k jídlu
6 Kč/ kg, cibuli 10 Kč/kg, domácí česnek, jablka 15 Kč/kg, hrušky 16 Kč/kg,
čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony, rajčata, papriky, okurky a další ovoce a
zeleninu za výhodné ceny. Dále nabízí olejové svíčky 10 Kč/ks.
Prodejce přijímá i objednávky na sadbové brambory.
Prodej živých ryb z Tovačova se bude konat v Přáslavicích u OÚ ve středu
18. března v době od 8.30 do 9.00 hodin.
Budou se prodávat tyto ryby: - kapr I. tř. 82,- Kč/kg
- kapr výběrový 89,- Kč/kg
- pstruh 149,- Kč/kg
- tolstolobik 55,- Kč/kg
Soukromý prodejce pan Hermann, který zavítá do naší obce, vám ve čtvrtek
19. března v době od 7.30 do 11.30 hodin nabídne dámský, pánský a dětský textil a
obuv. V nabídce bude mít jarní bundy, halenky, trička, kalhoty, rifle, tepláky,
pyžama, spodní prádlo, dále prostěradla a povlečení.
Z obuvi dámské i pánské mokasíny, botasky, pantofle, krosky a jiné zboží.
Prodejce se těší na vaší návštěvu.
Firma JUKKA bude ve čtvrtek 19. března v době od 10.45 do 11.30 hodin před
Obecním úřadem v Přáslavicích prodávat stromky a keře k jarní výsadbě:
jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení,
ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní
angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky,
růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod a jiné.
Více informací najdete na letáku ve vaší poštovní schránce.
MŠ Přáslavice zve všechny občany na tradiční VYNÁŠENÍ ZIMY, které se koná
v pátek 20. března. Odchod od MŠ na sídlišti i od ZŠ je v 9.45 hodin – směr VRTOV.
Těšíme se na vaši účast!
Agrospol Velká Bystřice oznamuje, že ještě pořád je možné se přihlásit na
brigádnickou výpomoc při navinování chmele. Zájemci se mohou hlásit pouze
osobně na středisku Agrospolu ve Velké Bystřici. Sepisování smluv se provádí
denně, i o sobotách a nedělích vždy od 7.00 do 18.00 hodin.

