HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
PONDĚLÍ – 19. 9. 2016
Milí spoluobčané!
Přeji vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si hlášení.

V úterý 20. září přijede do naší obce pojízdná prodejna čerstvého kuřecího,
vepřového a hovězího masa, uzenin a masných výrobků Jatka Brodek u Přerova.
U OÚ vám nabídne své výrobky v době od 7.15 do 7.45 hodin.
Ve čtvrtek a v pátek 22. a 23. září v době od 14.00 do 17.00 hodin se koná na
obecním úřadě SBÍRKA ošacení a dalších věcí, kterou pravidelně pořádáme ve
spolupráci s Diakonií Broumov.
Podrobnosti o sbírce najdete na letáku ve vývěsce.
V sobotu 24. září pořádá ŠK Matadoor Přáslavice TURNAJ V ŠACHU v Domově pro
seniory. Začátek je v 9.00 hodin – použijte boční vchod vedle ordinace MUDr.
Kellera. První cena je finanční, jako další budou připraveny různé upomínkové dary.
Srdečně zveme všechny, zejména místní šachisty.
Počínaje dnem 6. října bude opět zahájený ŠACHOVÝ KROUŽEK – zápis nových
členů proběhne v 17.00 hodin v zasedací místnosti Domova pro seniory, kde bude
možné také vyplnit přihlášku.
Další schůzky se budou konat vždy ve čtvrtek ve stejnou dobu.
Na setkání s vámi se těší Josef Turek.
V neděli 2. října pořádá ČZS Přáslavice již tradiční Výstavu ovoce a zeleniny.
Součásti této výstavy bude i KOŠT SLIVOVICE 2016. Zájemci o účast v této soutěži
přinesou své vzorky o objemu ½ litru na obecní úřad v době od středy 21. do pátku
30. září do 13.00 hodin. Přijímá se prvních 15 vzorků – od každého pěstitele pouze
1 vzorek za odkupní cenu 150,- Kč/půllitr.
Firma FOUNDEIK, s.r.o. se sídlem v Hlubočkách – Mariánském Údolí přijme do
stálého pracovního poměru provozního elektromechanika, dále odlévače, formíře
a brusiče a vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontrolor kvality.
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení na tel. číslech:
585 153 677 nebo 725 439 945.
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). Momentální výkupní cena je: 1,- Kč/kg.

Z důvodu uzavírky mostu mezi obcemi Přáslavice a Mrsklesy nebudou jezdit linkové
autobusy na zastávku Přáslavice – Sušírna. Celková uzavírka je plánována
v termínu od 28. 9. do 30. 11. 2016. Děkujeme občanům za pochopení.

