Hlášení ze dne 10.10.2018

•

Firma Podlahy Capita pořádá podzimní výprodej skladových zásob koberců, PVC v metráži,
kusových koberců. Slevy až 30%. Firma provádí i veškeré podlahářské práce včetně
dopravy. Najdete ji v Hodoníně, obchodní dům Marina, Cihlářská čtvrť 20.

•

Vodovody a kanalizace Hodonín oznamují, že zítra tj. 11.10.2018 nepoteče z důvodu
opravy od 8.30 do 12.00 hodin voda, a to v úseku od Pilečkového po křižovatku. Dále
Vodovody a kanalizace oznamují, že od 12. do 23. 10. se budou zapisovat odečty
vodoměrů. Žádáme občany, aby vodoměry zpřístupnili.
•
•
•

MUDr. Hrbáčová Hana oznamuje, že 15., 17. a 18.10. ordinuje pouze v Dolní Bojanovicích a to
od 7.30 do 9.30hod a 16. a 19. 10. ordinuje pouze v Prušánkách a to od 8 do 10.00 hod.
Kdo má zájem o pedikúru, která se bude konat 18.10., může se přihlásit na OÚ.
Obecní knihovna Dolní Bojanovice pořádá zítra tj. 11.10. v 18.00 hodin přednášku ke 100.
výročí vzniku Československé republiky pod názvem Československé legie 1914-1920.
Přednášející bude Mgr. František Trávníček.

•

V neděli 14. 10. 2018 v rámci „Misijní neděle“ bude v naší farnosti ve Starém Poddvorově
5. ročník „Misijního štrůdlování“, kdy za dobrovolný příspěvek budou prodávány upečené
štrůdly nebo jiné koláče, které farníci dobrovolně upečou. Výtěžek této akce jde na misie.
Prosím zapojte se do pečení i kupování. Štrůdly a koláče můžete opět nosit v pátek
12. 10. nebo v sobotu 13. 10. 2018 do 16:00 hod. k pí. Kuchyňkové nebo k pí. Kuchařové.

•

MUDr. Demelová Věra oznamuje, že se ve čtvrtek 11. 10. 2018 z technických důvodů
neordinuje.
Akutní stavy ošetří MUDr. Zámečníková v Hovoranech od 9.00 - 10.30 hodin.

•
•

ZS Čejkovice MUDr. Hlavňovská oznamuje, že zítra 11.10.18 neordinuje z důvodu přerušení
dodávka el. proudu. Akutně nemocné ošetří MUDr. Matula v Mutěnicích.
Dále oznamuje, že zahajuje očkování proti chřipce. Zájemci se mohou nahlásit osobně v
ordinaci nebo na tel. 518362506.

