Zprávy hlášené v místním rozhlasu dne 10.1.2017
Pozůstalá rodina po zesnulém panu Karlu Šmídovi děkuje touto cestou všem, kdo jste se s ním přišli
rozloučit. Současně děkuje za projevy soustrasti a květinové dary.
S ohledem na výskyt ptačí chřipky Státní veterinární správa nařizuje, že obec Ořechov se nachází
v pásmu dozoru, což znamená mimo jiné zákaz přemísťování drůbeže a použité podestýlky,
dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství.
Celé znění tohoto nařízení je vyvěšeno na úřední desce obce a v přízemí obecního úřadu.
Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů se koná ve čtvrtek 12.1.2017 v 18,30 hodin v hasičské
zbrojnici.
Dárkové zboží na ulici Tolarova 11 má v nabídce hyacinty, kalanchoe, africké fialky, nové umělé
květiny a dárkové předměty. Otevřeno je pondělí až pátek od 13 do 18 hodin.
Od 7. února 2017 budou bývat v Ořechově kurzy power jógy. Přihlásit se můžete přímo u lektorky
paní Jany Šenkyříkové na tel. č. 775 235 683 nebo se m ůžete přijít podívat na první hodinu
v tanečním sále hudební školy.
Vodňanská drůbež, a.s. nabízí volné pracovní místo na provozovně v Modřicích, Chrlická 522, PSČ
664 42 v profesi: prodavač nebo prodavačka – jedná se o práci v závodní jídelně. Zájemci o
zaměstnání se mohou hlásit na telefonním čísle: 544 529 011, 544 529 117 nebo 724 724 863,
724 724 868 v pracovní dny od 6:00 – 14:00 hod nebo zaslat životopis na adresu
simona.brabcova@voddrubez.cz .
Pekárna KULHÁNEK & DRÁPAL přijme brigádnici do stánku s pečivem na ulici Tolarova. Více
informací na tel. čísle 777 015 773.
Ořechovské divadlo oznamuje, že představení Žebrácká opereta, které se mělo konat 22.1.2017 se ze
zdravotních důvodů překládá na termín 26.3.2017. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Bistro JUWE s.r.o. Syrovice u rybníka hledá spolehlivého zaměstnance do HPP. Nástup možný dle
domluvy. Více informací na tel. č. 608 873 456.

