Zprávy hlášené v místním rozhlasu dne 17.10.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 19.10.2016 v 18 hodin v restauraci u
Rybníčka.
Obecní úřad vyzývá občany, kteří by chtěli věnovat vánoční strom, aby se ozvali na tel. č.
739 257 678 nebo 547 225 131.
Okrašlovací spolek v Ořechově zve všechny na pořad připravený pracovníky brněnského rozhlasu –
Morava země neznámá. Audiovizuální pořad se uskuteční v úterý 18.10.2016 v 17,00 hod.
v obecním sále. Vstup je volný.
Obec Ořechov zve na výstavu Pět generací hudebníků, architektů a výtvarníků rodiny Kyselkovy,
která se koná v Kulturním centru na ulici Komenského do 10.11.2016. Zajímavou výstavu si můžete
prohlédnout v otevíracích hodinách obecní knihovny.
Květinářství Magnolie zahajuje podzimní dušičkovou sezonu. V nabídce jsou hrnkové květiny
z českého zahradnictví, řezané květiny, umělé květiny a moderní podzimní dekorace a svíčky. Dále
přijímá objednávky na dušičkovou vazbu a řezané chryzantémy. Nabídka a ceník je k nahlédnutí
v prodejně.
BAUHAUS v Brně na Heršpické a v Ivanovicích nabízí nejširší výběr rostlin, hnojiv, substrátů,
mulčovacích kůr a zahradní techniky pro podzim na Vaší zahradě. Například chryzantémy v různých
barvách a velikostech pořídíte v BAUHAUSu za nejlepší ceny. Nezapomeňte, že v BAUHAUSu
najdete také širokou nabídku topiva za výhodné ceny. Nabídku společnosti BAUHAUS najdete také
na www.bauhaus.cz
Společnost ABB, Brno-Vídeňská, přijme do výroby dělníky, elektromechaniky a skladníky. Dále
operátory/seřizovače CNC strojů a plastikáře. Společnost nabízí stabilní příjem, proplácené přesčasy
a řadu firemních benefitů. Více na www.abb.cz/kariera nebo na tel. č. 800 312 222.
Je možnost se přijít každý čtvrtek do výroby podívat – do Infocentra ABB, Vídeňská 117.
Zástupce firmy Vás provede výrobou, ukáže pracoviště a zodpoví případné dotazy.
S sebou si vezměte svůj životopis a z důvodu bezpečnosti uzavřenou obuv.
Klíček Ořechov ve spolupráci s farností Ořechov pořádá pro děti od 2. do 9. třídy 27.10.2016
Podzimní výlet do Mariánského údolí. Více informací na tel. č. 604 964 171.
Chryzantéma organizace Jižní Morava pořádá Tradiční ivančickou výstavu chryzantém ve dnech 21.
až 23. října 2016 od 9 do 17 hodin ve vestibulu kina Réna v Ivančicích.
Veselý Jaroslav Pohořelice přijede v pátek a bude od 12,30 hod. do 12,45 hodin prodávat na
prodejním místě obce živé ryby, vejce, cibuli ( žlutá 10Kč/kg a čerevená 17 Kč/kg) 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.

