Zprávy hlášené v místním rozhlasu dne 14.12.2016
Pozůstalá rodina oznamuje, že je opustil jejich manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr,
tchán a strýc, pan Jiří Ondášek z Pavlíkovy ulice č. 26. Zemřel po dlouhé těžké nemoci 12.12.2016
ve věku 74 let. Rozloučení se zesnulým bude v kruhu rodinném.
Pozůstalá rodina oznamuje, že je opustila jejich sestra, švagrová a teta, paní Emilie Hrubá
z Divadelní ulice č. 11. Zemřela po těžké nemoci 9.12.2016 ve věku 78 let. Rozloučení se zesnulou
bude v úzkém kruhu rodinném.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná dnes ( 14.12.2016) v 18 hodin v restauraci U
Rybníčka.
Základní umělecká škola Ořechov zve na Adventní vánoční koncert, který se uskuteční v neděli
18.12.2016 v 15,30 hod. v kostele sv. Jiří v Tikovicích.
Hypermarket Albert Modřice hledá pekaře nebo pekařku. Bližší informace na tel. č. 547 130 299.
Taneční divadlo Mimi Fortunae předvede 18.12.2016 v 17 hodin v obecním sále jediné adventní
představení souboru s názvem Ave…- advent! Vstupenky v ceně 50 Kč jsou v předprodeji
v Pekařství na ulici Komenského.
Relaxační studio Mirka nabízí vánoční dárkové poukazy na různé druhy masáží na ulici Nová 288
ve Střelicích.
Jednota Orel Silůvky a Obec Silůvky zvou na tradiční Vánoční koncert, který se bude konat
18.12.2016 ve 14 hodin v Orlovně v Silůvkách. Hrají Kameníkovi muzikanti. Vstupné je 100 Kč.
Veselý Jaroslav Pohořelice bude v pátek 16.12.2016 v době od 11,45 do 12,00 hodin prodávat na
prodejním místě obce živé ryby a víno ( 50 Kč/l).
Kapr I. 80,- Kč/kg, kapr výběr 90,- Kč/kg, amur 100 Kč/kg, tolstolobik 58 Kč/kg a pstruh duhový
155 Kč/kg. Prodejce ryby na požádání zdarma zabije a vykuchá.
Pan Veselý dále přijede 20.12. a 22.12.2016 a bude prodávat od 11,45 do 12,15 hodin kapry a
amury.
Firma Hana bude ve čtvrtek prodávat na prodejním místě obce od 15,30 hod. do 16,00 hod. krmivo
belgické firmy Versele laga - šrot a granule pro slepice, granule pro králíky rozvažované za 14 ,- Kč
za kg nebo pytel 20 kg za 250,- Kč, rozvažované granule a pamlsky pro psy a kočky.
V BAUHAUSu v Brně na Heršpické a v Ivanovicích najdete také letos nejkrásnější řezané dánské
jedle Nordmann za nejlepší ceny na trhu. U nás si vyberete také ze široké nabídky vánočních ozdob,
dekorací a osvětlení. Nabídku společnosti BAUHAUS najdete také na www.bauhaus.cz“
Pojízdná prodejna s živými rybami pan Ševčík přijede 20. a 22. prosince 2016 ve 14 hodin a bude na
prodejním místě prodávat ryby. Kapr. I. 88 Kč/kg, kapr výběr 96 Kč/kg, amur 105 Kč/kg a
tolstolobik 65 Kč/kg.
Na ulici Divadelní se ztratilo malé černobílé kotě. Majitel prosí nálezce, aby je odevzdal na adresu
Divadelní 7.

V neděli 1.1.2017 se koná novoroční tříhodinové cvičení v tělocvičně základní školy ve Střelicích,
ulice Komenského. Začátek v 16.00 hodin hodinou ZUMBY, pak v 17.00 hodin Bodystyling a
v 18.00 power joga a meditace.Podložky, pitný režim s sebou Cena hodiny je 60Kč.
Textilní galanterie na Tikovické ulici nabízí jmelí zlaté, zelené, kytičky ze jmelí, zelené a parafínové
svícny na hřbitov a další výběr zboží.
Dárkové zboží Tolarova 11má v nabídce velký výběr vánočních svícnů na hřbitov i do interiéru,
hyacinty, orchideje, vánoční hvězdy, vánoční dárky a dekorace. Otevřeno je pondělí až pátek od 13
do 18 hodin.

