HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
STŘEDA – 19. 10. 2016
Milí spoluobčané.
Přeji vám hezké dopoledne.
Poslechněte si hlášení.

FK Přáslavice zve všechny příznivce kopané na mistrovské utkání mužů, které se
hraje v sobotu 22. října ve 14.30 hodin na domácím hřišti. Naše mužstvo bude hostit
FK Drahlov. Občerstvení bude zajištěno. Na hojnou účast se těší členové FK.
Na obecním úřadě v Přáslavicích si můžete zakoupit vstupenky na kapelu READY
KIRKEN, která vystoupí v sobotu 19. listopadu od 19.00 hodin ve společenském
domě ve Velkém Týnci.
Restaurace Varna ve Velké Bystřici si vás dovoluje pozvat na ochutnávku špičkově
připravených rybích pokrmů, které budou podávány o víkendu od 22. do 23. října.
Rezervace míst je možná na tel.: 606 745 831.
Zahradnictví Petr Kovářík z Velkého Újezdu oznamuje, že příští týden v pátek
28. října bude u OÚ v době od 10.00 do 12.00 hodin prodávat dušičkové vazby.
Potraviny Monika Válková vás zve do své prodejny. Co vše nabízí:
- zhotovení dárkových balíčků
- každé úterý a čtvrtek chlebíčky a zákusky – možnost objednání i dortů z katalogu
Sv. Kopeček, Cukrárna
- ve čtvrtek čerstvé uzené kosti – také možno objednat
- nyní na prodejně svíčky a ozdoby pro radost ze včelího vosku
- k počtení či ke kávičce různé časopisy
- běžně v prodeji pečivo, uzeniny, mléčné a mražené výrobky a další
Monika Válková a Adriana Sienelová vás rádi obslouží a těší se na vaši návštěvu.
Sběr PET lahví a papíru se uskuteční v MŠ na sídlišti od pondělí 31. října dopoledne
do úterý 1. listopadu do 14.00 hodin.
Výtěžek ze sběru bude použit na financování potřeb pro děti MŠ.
Z důvodu uzavírky mostu mezi obcemi Přáslavice a Mrsklesy nejezdí linkové
autobusy na zastávku Přáslavice – Sušírna. Celková uzavírka je plánována
v termínu od 3. 10. do 18. 12. 2016. Objížďka je vyznačena.
Děkujeme za pochopení.

I N Z E R Á T:
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.
Firma MORA MORAVIA s.r.o. nabízí volnou pracovní pozici strojírenského dělníka.
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení na tel.: 585 167 600.

