Zprávy hlášené v místním rozhlasu dne 9. 9. 2016
Pozůstalá rodina po zemřelé paní Aleně Kučerové děkuje touto cestou všem, kdo jste se s ní přišli rozloučit,
současně děkuje za projevy soustrasti a květinové dary.
EON ČR oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude přerušena dodávka
elektřiny v celém Ořechově ve dnech 13.9.2016 a 15.9.2016 od 7,20 do 16,30 hod.
Pošta Ořechov oznamuje, že z důvodu přerušení dodávek elektrické energie bude ve dnech 13.9. a 15.9.2016
poskytovat pouze výdej zásilek.
Český zahrádkářský svaz Ořechov pravidelně moštuje v zahrádkářském domku, Pavlíkova 3. Moštuje se
každé pondělí a čtvrtek od 14 do 18 hodin. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 547 225 544 nebo
731 638 513. Členská schůze zahrádkářů se koná v neděli 11.9.2016 v 10 hodin na zahrádkářském domku.
OREL Ořechov zve děti a rodiče na sportovní soutěžní odpoledne - Na kolech kolem Ořechova.
Sraz účastníků je v neděli 11.9.2016 v 15,00 v orlovně. Na závěr bude diskotéka a opékání špekáčků.
Mateřské centrum Sluníčko pořádá Burzu podzimního a zimního dětského oblečení, bot, sportovních potřeb,
funkčních hraček a her. Burza se koná v prostorách mateřského centra v Kulturním centru na ulici
Komenského. Příjem věcí k prodeji je v pondělí 12.9.2016 od 18 do 19 hodin a prodej v úterý 13.9.2016 od
8 do 17 hodin.
Obec Ostopovice zve na podzimní farmářské trhy, které se konají v sobotu 10.září 2016 od 8:00 do 12:00 na
návsi obce před kapličkou. Zakoupit bude možné čerstvou zeleninu, pečivo, uzeniny, sýry, cukrářské
výrobky, sazenice a mnoho dalšího. K poslechu zahraje od 9:00 cimbálová muzika Veronica.
Dárkové zboží Tolarova 11 má v nabídce chryzantémy, konifery, vřesy, okrasné papričky a zelí a nové
dárkové zboží. Otevřeno je pondělí až pátek od 13 do 18 hodin.
Obecní knihovna připomíná, že zájemci, kteří mají objednané vstupenky do divadla na představení Vrabčák
a anděl, je mohou v knihovně zaplatit. Cena vstupenky, včetně dopravy je 490 Kč a pro seniory a studenty
365 Kč. Ve dnech 8.9.2016 a 9.9.2016 bude mít z důvodu čerpání dovolené zavřeno.

