HLÁŠENÍ

MÍSTNÍHO

ROZHLASU

PÁTEK – 14. 5. 2015
Milí spoluobčané.
Přeji vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si hlášení.

Soukromý prodejce z Valašského Meziříčí, který zavítal do naší obce, vám u OÚ nabízí
velký výběr proutěného zboží, dále levné porcelánové, keramické, smaltované, nerezové
a titanové nádobí, hrnce, pánve, čajníky, pekáče, misky, hrnky, talíře a další levné zboží.
V nabídce má taky výprodej textilu – halenky, trička, kalhoty, spodní prádlo v cenách od
10,- do 90,- Kč/kus. Prodejce se zdrží do 12.00 hodin.
V pondělí 18. května k nám zase zavítá soukromý prodejce pan Hermann s nabídkou
pánského, dámského a dětského textilu a obuvi. Z důvodu špatného počasí byl čtvrteční
prodej zrušený a bude nahrazený v pondělí od 7.00 do 11.30 hodin.
Obec Přáslavice pořádá v neděli 17. května ve 14.00 hodin na malém sále OÚ
ODPOLEDNE PRO SENIORY. Můžete se těšit na vystoupení dětí ze základní a mateřské školy,
k tanci a poslechu bude hrát Hudecká muzika.
O občerstvení bude postaráno, těšíme se na vaši návštěvu!
FK Přáslavice zve všechny příznivce kopané na mistrovský zápas, který se hraje v neděli
17. května se Sokolem Mladeč.
Na toto utkání bude vypravený autobus, který odjíždí ze hřiště v 15.15 hodin.
Na hojnou účast se těší členové fotbalového klubu.
Zahrádkáři Přáslavice ve spolupráci s OÚ vyhlašují soutěž „O nejkrásnější okno a
předzahrádku“. Zájemci se mohou přihlásit do konce května na OÚ nebo v knihovně
v době půjčování knih. Výsledky soutěže budou oznámeny v říjnu na Výstavě ovoce
a zeleniny, kde budou výhercům předány peněžité odměny.
Zastupitelé obce žádají občany, kteří mají zájem o lepší životní prostředí, k provedení
úklidu kolem svých nemovitostí. Uliční smetky a nashromážděný odpad je možno uložit ve
sběrném dvoře, nebo ho ponechat před svoji nemovitosti – vždy v pondělí bude odvážen
obecními zaměstnanci. Úklidová akce a odvozy potrvají do poloviny května.

