Zprávy hlášené v místním rozhlasu dne 16.8. 2017

22.8.2017 a 24.8.2017 bude přerušena dodávka elektrické energie od 7,30 hod. do 17,30 hod ulicích
Zahradní od č. 6 a od č. 3 po Výstavní, Výstavní, Svadilov od Ořechovičské po Příční + Svadilov 16,
Divadelní, Ořechovičská od č. 26, 27,29 po Ježkov, Příční 11 a 13.
24.8.2017 bude navíc přerušena dodávka el.energie na pozemku parc.č. 765, 759/2 a 7720 a
Bakešova.
Upozorňujeme, že stále platí nařízení hejtmana Jihomoravského kraje na dobu zvýšení nebezpečí
vzniku požáru, tzn, že je zákaz pálení.
Zubní lékařka MUDr. Klčová oznamuje, že nebude ordinovat 18.8., 22.8. a 24.8.2017.
Dárkové zboží Tolarova 11 má v nabídce chryzantémy, okrasné cibuloviny, nové stuhy a keramiku.
Otevřeno je pondělí až pátek od 13 do 18 hodin.
Firma Hana bude ve čtvrtek prodávat na prodejním místě obce od 15,30 hod. do 16,00 hod. krmivo
belgické firmy Versele laga šrot pro slepice, kuřátka a granule pro slepice. rozvažované granule pro
pejsky a kočičky a v nabídce nové měkké, tvrdé, ochucené a sušené pamlsky pro pejsky. Granule
pro králíky budou příští týden.
Drůbežárna Prace bude v úterý 22. 8.2017 ve 14:30 hod. prodávat na prodejním místě obce
kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, jatečné kachny (3-3,5kg) – 190 Kč/ks,
brojlerová káčata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové
doplňky, bude vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
Obecní knihovna zve na výstavu modelů dopravních letadel od roku 1925 do 1980 a na výstavu
modelů tanků z II. světové války. Výstavu můžete shlédnout v otevírací době obecní knihovny až do
konce prázdnin.
Dětská lékařka MUDr. Kachlíková oznamuje, že přes prázdniny má zkrácenou ordinační dobu a to
od 7,30 do 10 hodin.
Praktická lékařka MUDr. Dörrová oznamuje, že od 19.7.2017 až do konce srpna odpadá odpolední
ordinace.
Obecní knihovna zve na výstavu fotografií Petra Soldána – Amsterdam. Výstavu můžete shlédnout
v obecní knihovně od 17.7. do 15.9.2017 v běžné otevírací době knihovny.

