HLÁŠENÍ

MÍSTNÍHO

ROZHLASU

ČTVRTEK – 24. 9. 2015
Milí spoluobčané!
Přeji vám hezké dopoledne.
Poslechněte si hlášení.
Upozorňujeme občany, že z důvodu plánovaných prací – výměny ventilů na vodovodním
řádu nepoteče voda dnes 24. září v době od 8.00 do 14.00 hodin v částích obce: SÍDLIŠTĚ,
STÁDLO A STÁTNÍ. Cisterna s pitnou vodou bude k dispozici.
První trénink MAŽORETEK začíná v pátek 25. září od 15.30 do 17.00 hodin na malém sále OÚ.
Nezapomeňte na vhodné oblečení, obuv a lahev s pitím.
Přihlášky budou k dispozici – na první hodině se dozvíte vše potřebné.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 29. září 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 na zavaření a další ovoce a zeleninu.
Dále nabízí český med a olejové svíčky.
V neděli 4. října na VÝSTAVĚ OVOCE A ZELENINY se od 10.30 hodin
uskuteční již tradiční KOŠT SLIVOVICE.
Zájemci o účast v této soutěži mohou přinést své
vzorky o objemu ½ litru na obecní úřad v době
od 23. září do 2. října do 13.00 hodin.
Přijímá se prvních 15 vzorků za odkupní cenu 150,- Kč/půllitr.
Od každého pěstitele se bere pouze 1 vzorek.
Soutěž bude veřejná a zapojit se může i kdokoliv z občanů.
Vyhlášení tří nejúspěšnějších vzorků se dozvíte v závěru výstavy.
ZO ČZS v Přáslavicích pořádá v prostorách OÚ
v neděli 4. října od 10.00 do 16.00 hodin VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY.
Výstava bude doplněna pracemi žáků základní a mateřské školy, MC Motýlek
a soutěží o nejkrásnější dýni. Součástí bude i KOŠT SLIVOVICE 2015.
Vystavovat mohou všichni občané – příjem ovoce a zeleniny bude
v sobotu 3. října od 13.00 do 16.00 hodin. Připraveno bude bohaté občerstvení, vyhodnocení
soutěže o nejhezčí okno, předzahrádku a vystavovatele.
Členy ZO žádáme o poskytnutí darů do tomboly, které budou přijímány
v sobotu od 13.00 do 16.00 hodin a v neděli od 9.00 do 10.00 hodin.
Na vaši návštěvu se těší zahrádkáři z Přáslavic.
Oznamujeme občanům, že na sběrném dvoře probíhá VÝKUP PADANÝCH JABLEK. Cena za
kg je 1,50 Kč. Vykupuje se v běžné provozní době sběrného dvora.
Na sběrném dvoře je také možné uložit i stavební odpad.
Cena za uložení je 2,- Kč za 1 kg.
V PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ JE SVÁTEK A SBĚRNÝ DVŮR BUDE UZAVŘENÝ.
Paní Zdeňka Balajková zve občany do vinotéky Modrý hrozen na letošní burčák. Cena je 60,Kč za 1l.

Paní Markéta Hanusová oznamuje občanům otevření nové prodejny - Krmiva Margareta
ve Velkém Újezdě vedle potravin Na Rychtě.
Nabízí široký sortiment klasických, prémiových i super prémiových krmiv a potřeb pro vaše
domácí zvířata.
Otevírací doba v pondělí, středu a pátek od 8.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 13.00
do 17.00 hodin. V sobotu od 8.00 do 11.00 hodin.
Dále nabízí rozvoz objemnějších krmiv nad 10 kilogramů až do domu.
Objednávky přijímá v provozovně ve Velkém Újezdě č. 67 nebo na telefonu: 776 886 090.
Na vaši návštěvu se těší Krmiva Margareta ve Velkém Újezdě.

