Obecní zprávy dne 16.6.2016
Restaurace U Rybníčka hledá na výpomoc na Cyrilometodějské hody brigádníka s možností další
spolupráce.
Farnosti v Ořechově všechny srdečně zvou na farní den, který se uskuteční v neděli 19.6.2016 od
15,30 hod. na farní zahradě v Ořechově. Občerstvení je zajištěno, během odpoledne je možnost
prohlídky tajemného farního sklepa.
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.
Firma Hana bude dnes (16. června 2016) na prodejním místě obce od 15.30 do 16.00 hodin
prodávat krmivo belgické firmy Versele laga: šrot pro slepice, granule pro slepice a králíky
rozvažované nebo pytel 20 kg za 250,- Kč, granule pro psy a pro kočičky a v nabídce též pamlsky
pro pejsky a kočičky.
Společnost Adoco s. r. o. Vás zve na výprodejové dny textilu, které se uskuteční v pátek 17. června
2016 od 9,00 do 17,00 hod. a v sobotu 18. června 2016 od 8,00 do 12 hod. Prodejny se nachází na
ulici Družstevní 729/22 v areálu bývalého Agra Ořechov. Vyprodávat se bude dětský, dámský a
pánský textil za likvidační ceny.
Myslivecké sdružení Ořechov zve na myslivecký karneval, který pořádá v sobotu 18.6.2016 od 20
hodin na myslivně. Je připravena myslivecká kuchyně.
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.
Program fotbalového klubu Ořechov na tento víkend: v neděli 19.6.2016 v 16,30 hod. hraje utkání A
mužstvo proti Pozořicím.
Drůbežárna Práce bude v sobotu 18. 6. 2016 ve 14,30 hodin prodávat kuřice všech barev, chovné
kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty, jatečné kachny,
krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Bude vykupovat králičí kůže v ceně 5,- Kč/ks.
Česká pošta Ořechov 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.
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.
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.

