Zprávy hlášené v místním rozhlasu dne 2.11.2016
Pozůstalá rodina oznamuje, že je opustil jejich manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc, pan Petr
Novák z ulice Výhon 4. Zemřel po krátké těžké nemoci dne 28.10.2016 ve věku 73 let. Rozloučení
se zesnulým bude ve čtvrtek 3.11.2016 ve 14 hodin v obřadní síni krematoria města Brna na
Jihlavské ulici. Autobus se smutečními hosty odjede ve 13,15 hodin z konečné zastávky
v Tikovicích a pojede směrem na Nebovidy.
Obecní knihovna Ořechov pořádá zájezd na divadelní představení Aida. Představení se uskuteční
1.12.2016 v Národním divadle Brno. Cena je 528,-Kč za dospělého, důchodci platí 370,-Kč,
studenti 264,-Kč. Doprava se bude platit zvlášť. Peníze se již nyní vybírají spolu s přihlášením v
Obecní knihovně.
Obec Mělčany zve na koncert operetních árií v podání Nového operetního studia Brno v sobotu
5.11.2016 v 18 hodin v orlovně. Vstupenky v ceně 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji na
obecním úřadě v Mělčanech do pátku 4. 11. 2016.
Obecní knihovna pořádá přednášku Ing. Aleše Svobody Brněnské podzemí – Špilberk, která se
uskuteční v pondělí 7.11.2016 v 18 hodin v Obecním sále.
Obecní knihovna zve na besedu o spisovateli Eduardu Bassovi, která se bude konat v úterý
8.11.2016 v 18 hodin v obecním sále. Besedu připravili členové Divadla u stolu.
Veselý Jaroslav Pohořelice přijede v pátek a bude od 11,45 hod. do 12,00 hodin prodávat na
prodejním místě obce živé ryby, vejce, cibuli (žlutá 10Kč/kg a červená 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.
Včera (1.11.2016) kolem 19 hodiny byla na ulici Kerendov ztracena fialová taška. Majitel prosí
poctivého nálezce o její vrácení a nabízí odměnu.
Semenářská firma hledá vhodné uchazeče na pracovní pozici Technolog čistící stanice osiv. Tuto
pozici firma nabízí na pracovišti Čistící stanice osiv ve Šlapanicích a na Čistící stanice osiv
v Ořechově. Náplní práce bude zajištění bezchybného chodu linky na čištění osiv, stanovení
příslušného množství mořících přípravků, organizace a plánování dopravy zboží ke konečnému
zákazníkovi. Požadavky jsou SŠ vzdělání zemědělského nebo technického směru, řidičský průkaz
sk. B, průkaz na vysokozdvižný vozík. Bližší informace pan Měřínský, tel. 724 734 944, zaslání
životopisu na mail – info@elita.cz.
Firma Hana bude ve čtvrtek na prodejním místě obce od 15.30 hod. do 16.00 hod. prodávat krmivo
belgické firmy Versele laga šrot pro slepice, granule pro slepice a králíky rozvažované za 14 ,- Kč za
kg nebo pytel 20 kg za 250,- Kč, rozvažované granule pro pejsky a kočičky a pamlsky pro pejsky a
kočičky, dále v nabídce slunečnice černá 1 kg za 20 Kč pro venkovní ptactvo.
BAUHAUS v Brně na Heršpické a v Ivanovicích nabízí nejširší výběr podlah a barev za nejlepší
ceny. A pokud potřebujete nové dveře nebo okna, pak si v BAUHAUSu zaručeně vyberete. Nabídku
BAUHAUSu najdete také na internetových stránkách www.bauhaus.cz, které jsou pro Vás upraveny
do nové podoby.

