Zprávy hlášené v místním rozhlasu dne 28.4.2017
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Ořechov zve rodiče a děti k zápisu do mateřské školy,
který se bude konat ve středu 3. května 2017 od 1330 do 18 hodin. S sebou si přineste rodný list
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněný evidenční list a žádost k přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání.
Sběr nebezpečného odpadu bude v Ořechově proveden v sobotu 29.4.2017 od 8 do 10 hodin a to na
odpadovém dvoře od 8 do 8,30 hodin, na parkovišti u kostela Všech svatých od 8,40 do 9,10 hodin a
na autobusové zastávce na ulici Jeřábkova od 9,20 do 10 hodin. Tentokrát nebude možné odevzdat
staré pneumatiky.
Obecní knihovna oznamuje, že v úterý 2.5.2017 bude uzavřena.
Veterinární lékař Dr. Piller oznamuje, že v sobotu 29. dubna 2017 mezi 8.30 hod. až 9.15 hod. se
bude provádět očkování psů proti vzteklině na parkovišti před obecním úřadem. Cena za psa je 90,Kč.
Obec Ořechov zve na slavnostní otevření opravné Obecní hospody na stadionu, které se bude konat
v neděli 30.4.2017 v 15 hodin. Je připraven kulturní program a večer pálení čarodějnic.
Dárkové zboží Tolarova 11 má v nabídce skalkové karafiáty, skalničky, bylinky, konifery a rostliny
k osázení truhlíků a misek. Otevřeno je pondělí až pátek od 13 do 18 hodin.
Prodejce pan Davtjan z Oslavan bude dnes prodávat na prodejním místě obce od 14,00 hod. do
14,30 hod. brambory, cibuli, nové brambory a jablka, nový česnek, hrášek okurky a velký výběr
ovoce a zeleniny.
Pan Prokeš Přibice bude v úterý prodávat od 9 hod. do 9,15 hod. čerstvá vejce. Cena za plato je 65
Kč a 75 Kč.
Program Fotbalového klubu Ořechov na tento víkend: v sobotu 29.4.2017 ve 13 hodin hrají
mistrovský zápas mladší žáci proti Těšanům, v neděli od 10,30 hod. se koná fotbalový turnaj
minipřípravek a v 16 hodin sehrají mistrovský zápas „A“ muži proti Ivančicím „B“.
Divadelní spolek Blažena z Blažovic sehraje 6.5.2017 v 19 hodin v Obecním sále hudební komedii
Jak to dělají andělé. Vstupné je dobrovolné, místenky je možné si zajistit v obecní knihovně.
Obecní knihovna pořádá 14.5.2017 od 13 do 18 hodin v Obecním sále Den pro ženy. Pro ženy bude
připraveno hudební a taneční vystoupení dětí , módní přehlídka, bohatá tombola a malé občerstvení.
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří budou pořádat větší táboráky na veřejném prostranství, aby
tuto skutečnost nahlásili na webových stránkách www.firebrno.cz, případně oheň ohlásili na tel. č.
605 169 908.

