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MÍSTNÍHO

ROZHLASU

ÚTERÝ – 3. 11. 2015
Milí spoluobčané!
Přeji vám hezké dopoledne.
Poslechněte si hlášení.
V MŠ na sídlišti probíhá ještě dnes 3. listopadu sběr PET lahví a papíru.
Výtěžek ze sběru bude použit na financování potřeb pro děti MŠ.
Další podrobnosti najdete na letáku ve vývěsce.
Ve středu 4. listopadu v době od 8.30 do 9.00 hodin se uskuteční v Přáslavicích
u OÚ prodej živých ryb z Tovačova. Budou se prodávat tyto ryby:
- kapr I. tř. 82,- Kč/kg
- kapr výběrový 89,- Kč/kg
- pstruh 149,- Kč/kg
- amur 95,- Kč/kg a tolstolobik 55,- Kč/kg.
MŠ Přáslavice zve všechny děti, rodiče a občany na SLAVNOST SVĚTÝLEK, která se
bude konat ve čtvrtek 5. listopadu. Sraz v 17.00 hodin před budovou základní školy.
Lampionový průvod bude ukončen na hřišti, kde budou pro děti připraveny
strašidelné úkoly. Těšíme se na vaši účast v maskách s lampiony.
Restaurace Varna ve Velké Bystřici si vás dovoluje pozvat na tradiční
Svatomartinské pohoštění v naší restauraci ve dnech 7. – 8. listopadu. Podávat se
budou staročeské speciality doprovázené Svatomartinským pivním speciálem a
ochutnávkou Svatomartinského vína. Rezervace přijímáme na tel. č.: 606 745 831.
Praktický lékař MUDr. Keller oznamuje, že provádí očkování proti chřipce.
V případě zájmu se hlaste u sestry v ordinaci.
V pondělí 26. října došlo k otevření čerpací stanice pohonných hmot ve Velké
Bystřici na ulici ČSA. K prodeji je nafta bez biosložky motorové třídy D – aktuální
cena je 27,50 Kč a benzin klasický Natural 95 – aktuální cena 27,60 Kč. Čerpací
stanici provozuje firma J+M TREND Přáslavice, která se těší na vaši návštěvu.
Za provozovatele: Jiří Eliáš, tel. č.: 778 056 202.
Park sportu Hrubá Voda hledá výpomoc na zimní sezónu. Hledá pomocné síly do
restaurace, instruktory lyžování a snowboardingu, pracovníky do lyžařské půjčovny,
obsluhu lyžařského vleku, řidiče lanové dráhy. Své dotazy a životopisy zasílejte na
mail: info@hrubavoda.cz nebo volejte na tel. č.: 736 632 035.
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.

