Zprávy hlášené v místním rozhlasu dne 10.2.2017
Pozůstalá rodina oznamuje, že je opustil jejich manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Karel
Maršálek z Hajan. Zemřel po krátké nemoci 3.2.2017 ve věku 83 let. Rozloučení se zesnulým se
bude konat v pátek 10.2.2017 v 16:15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna na Jihlavské ulici.
Autobus pojede ze zastávky v Tikovicích v 15:15 hodin a pojede směrem na Želešice.
Pozůstalá rodina oznamuje, že je opustila jejich maminka, babička, prababička, sestra, švagrová,
tchýně a teta, paní Helena Pešková z ulice Pláně č. 16. Zemřela náhle 2.2.2017 ve věku nedožitých
85 let. Rozloučení se zesnulou se bude konat v pondělí 13.2.2017 ve 14 hodin v obřadní síni
krematoria města Brna na Jihlavské ulici. Mše svatá za zemřelou bude sloužena v sobotu 11.2.2017
v 17:45 hod. v kostele sv. Jiří v Tikovicích.
Členská schůze svazu zahrádkářů se koná v neděli 12.2.2017 v 10 hodin v zahrádkářském domku.
Masna na ulici Tikovická má v nabídce krkovici s kostí 99 Kč/kg, bůček a mleté maso 89 Kč/kg,
kolena 69 Kč/kg, kotleta s kostí 108 Kč/kg a velký výběr masa a uzenin.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v pondělí 13.2.2017 od 9:40 hod. do 10:00 hod. prodávat
brambory z Vysočiny 8 Kč/kg, certifikované sadbové brambory 15 Kč/kg , cibuli , hrušky 20 Kč/Kg,
jablka 15 Kč/kg, česnek, čerstvé žampiony a hlíva ústřičná další ovoce a zeleninu. Dále nabízí
olejové svíčky za 10 Kč/ks a český med. Řidič přijímá objednávky na sadbové brambory na
telefoním čísle :777 880 988
Paní Eva Strmisková zve na hodinový meditační večer, který se koná v neděli 12.2.2017 v 18,00
hodin na obecním úřadě Střelice. Podložku a deku s sebou. Cena je 80,- Kč.
Našlo se několik klíčů, jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.
Cvičitelky zvou v neděli dne 19.2.2017 od 16,00 hodin do tělocvičny základní školy Střelice na ulici
Komenského na tříhodinové cvičení.
v 16,00 hodin - ZUMBA - Jitka Prokopová
v 17,00 hodin - AEROBIC/BODYSTYLING - Jitka Mičánková
v 18,00 hodin - POWER JOGA - Mirka Hemalová
Cena hodiny je 60,- Kč. Pitný režim a podložky s sebou.
Orel Ořechov zve na Dětský maškarní karneval, který se bude konat v neděli 19.2.2017 od 15,30
hodin v orlovně. Vstupné je 50,- Kč, děti zdarma. Je připravena tombola a občerstvení.

