HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
STŘEDA – 7. 6. 2017
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezké dopoledne.
Poslechněte si hlášení.

Nikol drůbež nabízí k prodeji: kuřice 24 týdnů staré různých barev, krůty, káčata,
brojlery, perličky, krmné směsi a vitamíny.
Prodej se bude konat ve čtvrtek 8. června od 8.00 do 8.15 hodin u OÚ.
VEOLIA – Moravská vodárenská oznamuje, že od 8. do 20. června bude v naší obci
provádět odečty vodoměrů.
V případě nepřítomnosti zanechte stav vašeho vodoměru na viditelném místě.
V pátek 9. června od 17.00 hodin jste zváni na hřiště k udírně na vysoká uzená
žebra, krkovici, kolena a grilované hermelíny. Těší se na vás pořadatelé.
FK Přáslavice zve všechny příznivce kopané na poslední mistrovské utkání jarní
soutěže, které se hraje na domácím hřišti v sobotu 10. června v 17.00 hodin.
Naši hráči budou hostit druhý celek v tabulce – Sokol Chomoutov.
Bohaté občerstvení z udírny včetně uzených žeber, cigára a kabanosu bude
připraveno. Na hojnou účast se těší členové fotbalového klubu.
Do naší obce zavítal LUNAPARK, který stojí ve sportovním areálu na hřišti.
Přijďte se povozit na zvonkové dráze, malém či velkém kolotoči, nebo si poskákat
na trampolíně. Nebude chybět ani cukrová vata.
Otevřeno bude:
dnes, zítra a v pátek od 14.00 do 19.00 hodin,
v sobotu a v neděli od 10.00 do 20.00 hodin.
Na vaši návštěvu se těší a předem děkuji provozovatelé.
Pravidelné setkání v Klubovně seniorů bude příští týden mimořádně ve středu
14. června od 10.30 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
ZO ČZS Přáslavice pořádá v sobotu 17. června zájezd na zámek Buchlovice a na
plavbu po Baťově kanále. Cena pro členy ČZS a SPCCH je 200,- Kč, pro ostatní
zájemce 300,- Kč.
Odjezd autobusu od Číhalíkového je v 8.00 hodin, návrat kolem 18.00 hodiny.
Přihlášky přijímá paní Zimmerová v obecní knihovně v době půjčování knih.

INZERÁT:
KOVO DRUŽSTVO v Hlubočkách hledá svářeče CO na drobné bodové sváry. Práce
možná na HPP i DPP, ranní a odpolední směny, nástup možný ihned.
Podrobné informace vám podá paní Peřinová na tel. čísle: 734 708 759.

