OBEC PŘEMYSLOVICE
Přemyslovice 281, 798 51
okres Prostějov
___________________________________________________________________________

HLÁŠENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Pondělí 23. března 2015
Osvětová beseda Přemyslovice Vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU, která bude
probíhat ve dnech 29. března - 1. dubna 2015 v sále hasičské zbrojnice v Přemyslovicích. V
neděli 29. března bude od 14 hodin pan Josef Grulich předvádět pletení pomlázek.
Otevřeno:
 Neděle 29. března od 14 – 17 hodin
 Pondělí 30. března od 9 – 16 hodin
 Úterý 31. března od 9 – 16 hodin
 Středa 1. dubna od 9 – 13 hodin
___________________________________________________________________________
Pošta Přemyslovice oznamuje, že bude ve čtvrtek 26. března odpoledne zavřená. Otevřeno
bude pouze dopoledne od 8:00 do 10:00 hodin.
___________________________________________________________________________
Městské kulturní středisko Konice pořádá zájezd do brněnského divadla HUSA NA PROVÁZKU
na představení LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY – PLAVOVLÁSKY JEDNÉ LÁSKY, a to v pátek
15. května v 19:00 hodin. Cena včetně dopravy je 350,- Kč. Nahlásit se můžete nejpozději do
30. března v kanceláři Městského kulturního střediska na zámku v Konici, nebo na
telefonním čísle 582 397 250, popř. 601 590 007.
___________________________________________________________________________
Firma JUKKA bude prodávat ve čtvrtek 26. března před obecním úřadem stromky k jarní
výsadbě, a to v době od 15:15 do 15:45 hodin. V nabídce budou jabloně, hrušně, meruňky
nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně a další.
Více informací naleznete na letácích ve Vašich poštovních schránkách.
___________________________________________________________________________
Na pile Javořice v Ptenském Dvorku proběhne první letošní prodej řeziva pro
maloodběratele. V nabídce budou prkna, fošny a hranoly různých rozměrů a kvalit za
výhodné ceny. V sobotu 28. března od 08:00 do 11:00 hodin si přijeďte vybrat. Vybrané zboží
následující týden, v pracovní dny, v době od 06:00 do 14:00 hodin zaplatíte a odvezete. Na
prodej budou též lisované pilinové brikety. 1 paleta = 1 tuna = 5 200 Kč
___________________________________________________________________________
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