HLÁŠENÍ

MÍSTNÍHO

ROZHLASU

STŘEDA – 25. 3. 2015
Milí spoluobčané.
Přeji vám příjemné odpoledne.
Poslechněte si hlášení.

Ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. března vždy od 14.00 do 17.00 hodin se koná
v prostorách OÚ SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ a dalších věcí jako jsou lůžkoviny,
přikrývky a prostěradla, domácí potřeby, hračky, menší elektrospotřebiče, obuv a
knihy. Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Sbírka se již tradičně pořádá ve spolupráci s Diakonií Broumov.
Předem děkujeme za vaši účast. Další podrobnosti najdete na letáku ve vývěsce.
V sobotu a neděli 28. a 29. března se uskuteční na velkém sále OÚ soutěž ve
standardních a latinskoamerických tancích pod názvem Přáslavický pohár – Jarní
cena TK Olymp Olomouc.
Vstup na sál pro občany Přáslavic je ZDARMA a je možný každý den od 8.30 hodin.
Soutěže potrvají po celé oba dny do večerních hodin.
Upozornění: v sobotu 28. března bude v drogerii paní Ireny Dosoudilové ZAVŘENO.
Firma JUKKA bude v sobotu 28. března v době od 11.15 do 11.45 hodin před OÚ
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.
Další podrobnosti najdete na letáku ve vaší poštovní schránce.
V pondělí 30. března v 17.00 hodin proběhne v zasedací místnosti OÚ setkání
s občany při příležitosti seznámení se s bezplatnými kurzy projektu VZDĚLÁNÍ DO
VŠECH KOUTŮ. Pokud se chcete lépe orientovat v ekonomice, rozšířit si znalosti v
užívání internetu, v obsluze počítače a další zajímavosti, přijďte se podívat – kurzy
jsou určeny právě pro vás!
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.

