Obecní zprávy dne 13.6.2016
Pozůstalá rodina po zesnulé paní Marii Janíčkové děkuje touto cestou všem, kdo jste se s ní přišli
rozloučit. Současně děkuje za projevy soustrasti a květinové dary.
Česká pošta přijme brigádníka na pozici doručovatel na záskok za dovolené. Vhodné pro studenty od
18 let, zdatné důchodce nebo matky na mateřské dovolené. Mzda je 78 Kč/hod. Bližší informace na
tel. č. 605 220 776.
E.ON Česká republika,s.r.o. oznamuje občanům že od 9.6.2016 do 25.6.2016 provádí odečty
elektroměrů k ročnímu vyúčtování, všech společností. EON žádá všechny občany, aby umožnili
přístup k elektroměrům a připravili si stavy elektroměrů ze sklepů, garáží a staveb. EON za
maximální vstřícnost občanům předem děkuje.
Společnost E.ON ČR, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude
přerušena dodávka elektrické energie 15.6.2016. Bližší informace jsou uvedeny na webových
stránkách obce a v nástěnce v přízemí obecního úřadu.
Dne 15.6.2016 od 8,30 hod. do 15,30 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie na ulicích:
Pláně – mateřská škola a kulturní centrum, RD Podmajerský.
Dne 15.6.2016 od 8 hod. do 15 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie na ulicích:
Družstevní od č.p. 609 po Jeřábkovu + č.p. 603 a 604, Jeřábkova, Komenského č.p. 695, 696, 697,
698, Nová, Pláně od č.p. 691 a 690 po Jeřábkovu, Tikovická č.p. 521 až č.p. 523 + č.p. 632.
Základní škola Ořechov zve všechny rodiče a děti na prezentaci zájmové činnosti pod názvem
„Roztančená škola“ Akce se uskuteční v pátek 17. června od 15.30 hodin na multifunkčním hřišti
základní školy.
Pan Prokeš z Přibic bude v úterý v době od 9 hod. do 9,15 hod. prodávat na prodejním místě čerstvá
vejce. Cena za plato je 60 Kč a 70 Kč.
V Bauhausu v Brně na Heršpické ulici najdete široký výběr stavebnin za nejlepší ceny. Například
přesné tvárnice, cihly, malty, sádrokartony, izolace, betonové zahradní prvky a mnoho dalšího
nakoupíte rychle a pohodlně přímo do aut v prodejních Drive-In Arénách nebo nakládacích zónách.
S nakládáním Vám Bauhaus pomůže.
ZŠ a MŠ Ořechov srdečně zve rodiče, sourozence a prarodiče na slavnostní pasování dětí na
školáky, které se koná ve čtvrtek 23. června v 16 hodin v Kulturním centru v Ořechově. Před
vystoupením v KC proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků a dětí přípravné třídy v budově
školy v 15 hodin.
Obecní knihovna oznamuje, že představení Vrabčák a anděl v Městském divadle v Brně se uskuteční
27. září 2016. Do konce června je možné se v knihovně přihlásit.

