HLÁŠENÍ

MÍSTNÍHO

ROZHLASU

PONDĚLÍ – 16. 5. 2016
Milí spoluobčané!
Přeji vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si hlášení.
Soukromý prodejce pan Hermann, který zavítá do naší obce v úterý 17. května,
vám v době od 7.00 do 11.30 hodin u OÚ nabídne letní dámský, pánský a dětský
textil a obuv.
V úterý 17. května přijede do naší obce i pojízdná prodejna čerstvého kuřecího,
vepřového a hovězího masa, uzenin a masných výrobků Jatka Brodek u Přerova
a své produkty vám u OÚ nabídne od 7.45 do 8.15 hodin.
Ve středu 18. května v době od 9.50 do10.00 hodin se do naší obce dostaví
pojízdná prodejna prodávající kvalitní krmiva pro psy, kočky a hospodářská zvířata
od české firmy BOCUS a vykupující králičí kůže za průměrnou cenu 70,- Kč/kg.
Prodej se v naší obci bude uskutečňovat pravidelně jednou za měsíc ve stejný den
a čas u OÚ.
Ve čtvrtek 19. května bude pošta v Přáslavicích z provozních důvodů otevřená
pouze dopoledne od 8.00 do 11.00 hodin.
V neděli 22. května vás zveme na sál OÚ na Odpoledne pro seniory, kde vystoupí
naše mažoretky a děti ze základní a mateřské školy. K tanci a poslechu bude hrát
skupina FONTÁNA. Občerstvení zajištěno, těšíme se na vaši návštěvu.
ZO ČZS Přáslavice spolu s OÚ Přáslavice vyhlašují soutěž „O nejkrásnější okna
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.
INZERÁTY:
Úklidová agentura přijme brigádnici na odpolední úklid administrativních a
výrobních prostor společnosti ve Velké Bystřici. Nabízí dlouhodobou spolupráci
a bližší informace poskytne na telefonním čísle: 724 501 479.
Slévárna Foundeik, s.r.o. Hlubočky – Mariánské Údolí přijme do hlavního
pracovního poměru: formíře, brusiče a jádraře. Požaduje manuální zručnost, dobrý
zdravotní stav, praxe v oboru není podmínkou. Nové pracovníky dostatečně zaučí,
nabízí odpovídající mzdu, 5 týdnu dovolené a jiné benefity.
Nástup je možný ihned, tel. kontakt: 585 153 677 nebo 725 439 945.

Společnost MORA MORAVIA s.r.o. se sídlem v Hlubočkách – Mariánském Údolí
nabízí volnou pozici: strojírenský dělník a strojírenský dělník na lisovně. Podrobnosti
najdete na letáku ve vývěsce. V případě zájmu kontaktujte personální oddělení na
telefonu: 585 167 600 nebo 585 166 960.

