HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Čtvrtek – 3. 11. 2016
Milí spoluobčané.
Přeji vám hezké odpoledne.
Poslechněte si hlášení.
SDH Přáslavice svolává na pátek 4. listopadu na 19.00 hodin do hasičské zbrojnice
členskou schůzi, na které je účast všech členů potřebná.
FK Přáslavice zve všechny příznivce kopané na předehrávku mistrovského utkání
mužů, které se hraje v sobotu 5. listopadu ve 14.00 hodin.
Naše mužstvo přivítá na domácím hřišti TJ Šternberk "B".
Na hojnou účast posledního kola se těší členové fotbalového klubu.
V neděli 6. listopadu jste zváni na malý sál OÚ, kde se vám v 17.00 hodin představí
divadelní spolek z Bukovan s hrou STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ.
Vstupné je dobrovolné, drobné občerstvení bude zajištěno – těšíme se na vás.
Ordinace zubního lékaře MUDr. Petra Vymlátila bude mít v době od úterý
8. listopadu do pondělí 5. prosince omezenou ordinační dobu.
V Přáslavicích se bude ordinovat pouze ve středu od 11.30 do 17.00 hodin.
Další podrobnosti najdete na letáčku ve vývěsce.
Restaurace zahrádka VRTŮVKA zve všechny milovníky dobrého jídla
na SVATOMARTINSKÉ HODY, které se konají příští týden od 11. do 13. listopadu.
Budou se podávat husy i kačeny, dobré pivo i lahodné víno.
Rezervace míst je možná na tel.: 603 749 624.
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. Cena vstupenky je 120,- Kč.
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.

