HLÁŠENÍ

MÍSTNÍHO

ROZHLASU

PONDĚLÍ – 26. 10. 2015
Milí spoluobčané!
Přeji vám hezké dopoledne.
Poslechněte si hlášení.

Vedoucí ŠJ oznamuje, že stravné na měsíc listopad vybírá dnes a zítra, 26. a 27. října
ve školní jídelně. Dále oznamuje, že ve čtvrtek 29. října se NEVAŘÍ.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 27. října od 13.15 do 13.30 hodin
u OÚ prodávat: brambory na uskladnění z Vysočiny, cibuli, česnek, jablka a hrušky,
čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony, rajčata, okurky, papriky a další ovoce a zeleninu.
Dále nabízí český med a olejové svíčky.
Zahradnictví Petr Kovářík z Velkého Újezda oznamuje, že ve středu 28. října v době
od 10.00 do 12.00 hodin bude u OÚ prodávat dušičkové vazby.
Pro objednávky volejte na tel. číslo: 723 328 953.
Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr v Přáslavicích bude z důvodu státního svátku
ve středu 28. října uzavřený.
Pošta v Přáslavicích bude ve čtvrtek 29. října z důvodu přerušení dodávky elektrické
energie po celý den uzavřená.
Praktický lékař MUDr. Keller oznamuje, že zahájil očkování proti chřipce.
V případě zájmu se hlaste u sestry v ordinaci.
V MŠ na sídlišti proběhne v pondělí a v úterý 2. a 3. listopadu sběr PET lahví a papíru.
Výtěžek ze sběru bude použit na financování potřeb pro děti MŠ.
Další podrobnosti najdete na letáku.
Společnost MORA MORAVIA s.r.o. se sídlem v Hlubočkách – Mariánském Údolí nabízí
volné pracovní místa na pozici: strojírenský dělník na montážích varné techniky a
strojírenský dělník na lisovně. Další podrobnosti a kontakty najdete na letáku v obecní
vývěsce.
Ve sběrném dvoře pořád probíhá VÝKUP PADANÝCH JABLEK.
Cena za kg je 1,50 Kč a vykupuje se v běžné provozní době.
Na sběrném dvoře je možné uložit i stavební odpad.
Cena za uložení je 2,- Kč za 1 kg.
Firma SERVES nabízí tyto práce:
- rizikové kácení a prořezávání stromů
- nátěr střech a okapů
- stavba pletivových plotů
- veškeré práce ve výškách
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č.: 733 398 777, nebo na www.serves.cz

