Zprávy hlášené v místním rozhlasu dne 13.3.2017
Pozůstalé rodiny po zesnulých panu Františku Strakovi a po panu Tomáši Janíčkovi děkují touto
cestou všem, kdo jste se s nimi přišli rozloučit. Současně děkují za projevy soustrasti a květinové
dary.
Zubní lékařka MUDr. Klčová tento týden neordinuje ( od 13.3. do 17.3.2017).
Obecní knihovna zve na besedu s promítáním filmů s amatérským filmařem panem Janem Křivým.
Název besedy je Amatérské soutěžní filmy. Beseda se koná v úterý 14.3.2017 od 18 hodin
v obecním sále.
Knihovna dále pořádá Jarní minidílničky pro děti v pondělí a v úterý 13.3. a 14.3.2017 od 10 hodin
do 18 hodin. Děti si budou moci vypůjčit knihy nebo si vyrobit jarní dekorace.
Pan Prokeš z Přibic bude v úterý od 9 hodin do 9,15 hodin prodávat na prodejním místě obce čerstvá
vejce. Cena za plato je 68 Kč a 78 Kč.
Pojízdná prodejna masa pan Prokeš přijede v úterý a bude od 11,45 hodin prodávat před obecním
úřadem maso a uzeniny. V akci je kotleta, kýta, plec a krkovice 99 Kč/kg.
Kamenictví GAL přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční ceny.
Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se
právě pohybuje v okolí naší obce a to na telefonním čísle: 777-888-332
Konzultace je vždy zdarma !
Nabízí:
• Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení.
• broušení starých pomníků
• kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování
• a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu
• při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva až 30%
• opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332
Firma ADOSA a.s. představuje pro letošní rok v provozovně Židlochovice širokou nabídku skútrů a
motocyklů za zajímavé ceny. V nabídce má značky: Honda, YUKI, MP Korado a Motorro. Využijte
doprodej vybraných modelů za loňské-výrazně nižší ceny. Březen zahajujeme akcí na malý
motocykl YUKI Quick 50 za 17 990,-Kč. Samozřejmostí je 2 letá záruka servis a prodej
příslušenství. Více na webových stránkách www.adosa.cz

