HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ČTVRTEK – 1. 9. 2016
Milí spoluobčané!
Přeji vám příjemné odpoledne.
Poslechněte si hlášení.
Paní Zdeňka Balajková z Vinotéky Modrý hrozen zve na první letošní burčák.
Cena je 65,- Kč/litr a všichni jste srdečně zváni.
MAŽORETKY pozor: první trénink proběhne v pátek 2. září na malém sále obecního úřadu
od 15.30 do 17.00 hodin.
V pátek 2. září jste zváni na obecní zahradu, kde si již od 17.00 hodin můžete pochutnat na
grilované kýtě, uzeném cigáru, okoštovat můžete burčák, nebo sladké koláče. K tomu všemu
vás čeká VYSTOUPENÍ ZAHRANIČNÍHO FOLKLORNÍHO SOUBORU Z INDONÉSIE – účastníka
Lidového roku ve Velké Bystřici. Vstup je ZDARMA. Těšíme se na vás.
No a od pátku do neděle 2. – 4. září jste zváni do Velké Bystřice na již XXVI. ročník
mezinárodního folklorního festivalu LIDOVÝ ROK. Podrobný program najdete ve vývěsce.
FK Přáslavice zve všechny příznivce kopané na mistrovské utkání mužů, které se hraje
v sobotu 3. září. Začátek utkání je v 16.00 hodin. Naše mužstvo přivítá na domácím hřišti
atraktivního soupeře Sokol Velký Týnec.
Občerstvení zajištěno. Na hojnou účast se těší členové FK.
Výstaviště Flora Olomouc vás zve na premiérový ročník chovatelské výstavy s podtitulem:
Mláďata. Přijďte se potěšit pohledem na park plný roztomilých mláďátek. Chovatelská
výstava v pavilonech A a E olomouckého výstaviště se koná od 2. do 4. září.
KLUBOVNA SENIORŮ zahajuje opět sezónu pravidelných setkání a zve všechny zájemce k
prvnímu společnému posezení v úterý 6. září od 14.00 do 17.00 hodin.
Ve středu 7. září 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.
MUDr. Peter Keller upozorňuje, že momentálně čerpá dovolenou až do pátku 9. září včetně
(14 dní). Zastupuje ho MUDr. Kafka ve Velké Bystřici.
Další podrobnosti najdete na letáku ve vývěsce.
Organizace Škola hrou Olomouc paní Lenka Nováková pořádá výlet pro seniory na Svatý
Kopeček ve čtvrtek 8. září. Cena je 250,- Kč a v ní je zahrnuta doprava, oběd a procházka s
doprovodem po Sv. Kopečku.
Odjezd je v 9.30 hodin ze zastávky Přáslavice Bistro.
Zájemci se mohou přihlásit do 4. září na tel. čísle: 776 309 903.
Další podrobnosti na letáku ve vývěsce.

Ve sběrném dvoře probíhá VÝKUP JABLEK (pondělí, středa od 15.00 do 17.00 hodin a v sobotu
od 9.00 do 11.00 hodin).
Výkupní cena je: 1,30 Kč/kg.
Obecní knihovna je opět v provozu a půjčování knih probíhá v pondělí a ve středu vždy od
187.00 do 19.00 hodin.
Kamenictví Miroslav Gál přijímá objednávky na veškeré kamenické práce.
Pro využití bezkonkurenční ceny a slevy 30% je nutné si do 30 minut po vyhlášení sjednat
přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce na tel. čísle:
777 888 332. Konzultace je vždy zdarma.

