HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ČTVRTEK – 30. 6. 2022
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.

MUDr. Peter Keller oznamuje,
že od pondělí 27. června do pátku 8. července včetně ČERPÁ DOVOLENOU.
Zástup provede ve Velké Bystřici MUDr. Petr Kafka.
Podrobnosti najdete na letáku ve vývěsce.

Firma Šebela Bohuňovice bude v naší obci prodávat tyto kuřice:
Dominand hnědý, bílý sussex, vlaška a leghorn stáří 10 týdnů 1 ks za 150 Kč
a dále kohouty 1 ks za 100 Kč.
Prodej bude v sobotu 2. července před budovou OÚ od 18.00 do 18.15 hod.

NIKOL DRŮBEŽ nabízí k prodeji: kuřice před snáškou, káčata, husokáčata, housata,
roční slepice, chovné kohouty, jatečné kohouty, krmné směsi a vitamíny.
Prodej se uskuteční v pondělí 4. července od 8.30 do 8.45 hod. před budovou OÚ.

BABY PARK dětská skupina otevírá od 1. září novou pobočku v Přáslavicích.
Ve Velké Bystřici pokračuje dál. Baby park je pro děti od dvou do pěti let a nabízí
volná místa v kolektivu s rodinnou atmosférou. Maximálně šest dětí na jednoho
pedagoga umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a bude pro vás a vaše
děti denně od 7.00 do 15.30 hod. Od 15.30 do 16.30 hod. budou navazovat
zájmové kroužky. Pro více inf. sledujte FB stránky BABY PARK Velká Bystřice.
Telefon: 775 227 964, mail: babypark@post.cz Za celý tým se těší Olga Zlámalová
Oznamujeme občanům, že v pondělí 4. července budou
Obecní úřad a Pošta Partner Přáslavice po celý den UZAVŘENY!
Sběrný dvůr bude v běžném provozu od 15.00 do 17.00 hod.
Fotbalový klub Přáslavice zve všechny příznivce kopané na tradiční turnaj, který se
hraje na domácím hřišti v sobotu 2. července. Začátek je stanoven na 9.00 hod.
Účastníci turnaje: Sokol Daleké Dušníky, Fotbalový klub Hlubočky, Přáslavice „B“
tým a Přáslavice „A“. Bohaté občerstvení po celý den bude připraveno.
Na vaši účast se těší členové fotbalového klubu.

