Zprávy hlášené v místním rozhlasu dne 10.4.2017
Pozůstalá rodina oznamuje, že je opustil jejich manžel, tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr a strýc,
pan Rostislav Pehal z ulice Jeřábkova 27. Zemřel po dlouhé nemoci dne 4.4.2017 ve věku 74 let.
Rozloučení se zesnulým bude v pondělí 10.4.2017 v 15 hodin v chrámu Páně sv. Jiří v Tikovicích.
Po zádušní mši svaté bude uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.
Pozůstalá rodina po zesnulém panu Václavu Pařilovi děkuje touto cestou všem, kdo jste se s ním
přišli rozloučit. Současně děkuje za projevy soustrasti a květinové dary.
Vodárenská akciová společnost oznamuje, že v těchto dnech až do 11. dubna 2017 probíhají v
Ořechově odečty vodoměrů.
10.4. ulice - Nová, Jeřábkova, Pláně, Komenského
11.4. ulice - Družstevní, Tikovická, Pod Kopcem, U Kostela, Bašty
V případě nepřítomnosti, prosím, volejte stav vodoměru na telefon 547 231 018 nebo 725 596 547.
Nebo můžete stav zaslat emailem: zidlochovice@vasbv.cz.
Jihomoravská plynárenská oznamuje, že od 7.4. do 13.4.2017 bude provádět odečty plynoměrů i
dodavatelů všech společností. V případě, že plynoměr není přístupný, volejte stav plynoměru na
tel.č. 606 673 874.
Obecní knihovna zve na cestovatelskou přednášku Izrael, která se uskuteční v úterý 11.4.2017 v
18 hodin v Obecním sále.
Základní umělecká škola Ořechov zve na taneční trojkoncert žáků ZUŠ Ořechov, ZUŠ Klobouky a
ZUŠ Lomnice u Tišnova. Koná se v pondělí 10. 4.2017 v 17.00 hodin v Obecním sále KC.
Obecní knihovna zve na velikonoční jarmark, který se koná v knihovně až do 13.4.2017 v běžné
otevírací době knihovny. Na jarmarku můžete zakoupit věnce, košíky, ošatky, vařečky, tácy,
šperkovnice, krabičky, perníčky, jarní a velikonoční zápichy, květinové dekorace na stůl i okna,
šperky, kraslice, výrobky z Růžového sadu a jiné další jarní dekorace. Na vybraný sortiment jsou
poskytovány slevy.
Dárkové zboží Tolarova 11 má v nabídce muškáty, surfinie, macešky, bakopu, stuhy a nové
velikonoční zboží. Otevřeno je pondělí až pátek od 13 do 18 hodin.
Masna na ulici Tikovická oznamuje, že na velký pátek bude mít otevřeno od 8 do 12 hodin a
v sobotu od 8 do 11 hodin.
Zahradnictví u Ryšánů nabízí sazenice rajčat, okurek a paprik. Květiny k výzdobě oken a balkónů,
skalničky, trvalky, okrasné keře a stromy. Od 16.4.2017 probíhá prodejní akce Jaro plné květů.
Otevřeno je denně, včetně sobot, nedělí a svátků od 8 do 18 hodin.
Pojízdná prodejna masa pan Prokeš přijede v úterý a bude od 11,45 hod. prodávat před obecním
úřadem maso a uzeniny. V akci má kýtu a plec 105 Kč/kg, krkovici a kotletu 109 Kč/kg. Další
prodej bude uskutečněn až 25.4.2017.
Prokeš Přibice bude v úterý od 9 hodin do 9,15 hodin prodávat na prodejním místě obce čerstvá
vejce. Cena za plato je 65 a 75 Kč.

