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PÁTEK – 27. 2. 2015
Milí spoluobčané.
Přeji vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si hlášení.
MUDr. Peter Keller upozorňuje občany, že celý příští týden od 2. do 6. března
včetně, bude čerpat dovolenou. V akutních případech ho bude zastupovat
MUDr. Kafka ve Velké Bystřici. Další podrobnosti najdete na letáčku ve vývěsce.
POZVÁNKA DO MASOPUSTNÍHO PRŮVODU:
Milí občané,
na vědomost se dává, že opět bude Masopustní sláva.
Medvěd půjde přes vesnici, nalejte nám slivovici.
Každá maska je vítána, nemějte strach a přijďte za náma.
Přidejte se všichni k nám, ať je sranda jako trám.
Jídla, pití bude dost, vítaný je každý host.
Sraz všech masek - děti i dospělí je
v sobotu 28. února v 9.00 hodin pod ROZHLEDNOU.
Agrospol Velká Bystřice oznamuje, že je možné se přihlásit na brigádnickou
výpomoc při navinování chmele. Zájemci se mohou přihlásit pouze osobně na
středisku Agrospolu ve Velké Bystřici. Sepisování smluv se provádí denně, i o
sobotách a nedělích vždy od 7.00 do 18.00 hodin.
Skupina ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny
v úterý 3. března v době od 7.30 do 15.30 hodin v některých částech naší obce.
V dotčených místech jsou vyvěšeny upozorňující letáky
a mapku celého území najdete v obecní vývěsce.
V tento den na základě oznámení Moravské vodárenské, a.s. nepoteče ani voda
z důvodu plánovaných oprav a to v době od 8.00 do 15.00 hodin.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 3. března v době od 12.40 do 12.50
hodin u OÚ prodávat sadbové brambory certifikované 12 Kč/kg, brambory z
Vysočiny 6 Kč/kg, cibuli 10 Kč/kg, domácí česnek, jablka na uskladnění 15 Kč/kg,
hrušky 16 Kč/kg, čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony, rajčata, papriky a okurky
a další ovoce a zeleninu za výhodné ceny. Dále nabízí olejové svíčky 10 Kč/ks.
Prodejce přijímá i objednávky na sadbové brambory.
Paní Zdena Krutilová, Velký Týnec, Komárov 273 oznamuje, že bude prodávat
snáškové kuřice, a že již bere objednávky na krůťata, housata, kačenky, mulardy,
perličky a brojlery a rovněž na směs a vitamíny k uvedené drůbeži.
Nové objednávky na drůbež, krmivo a vitamíny přijímá na tel. č.: 603 326 248.

