Hlášení ze dne 26.10.2018

•
•
•

Energetika oznamuje občanům, že od 26. 10. do 31. 10. 2018 se budou provádět odečty
elektroměrů k ročnímu vyúčtování.
Upozorňujeme, že odečty se týkají všech dodavatelských společností energií!!
MUDr. Demelová Věra oznamuje, že se v pondělí 29.10.2018 ordinuje pouze v Čejkovicích od
7.00 - 11.00 hodin.

•

Drůbežárna Prace bude v sobotu 27.10. v 11:30 hod. prodávat: kuřice a kohouty různých
barev za 180 Kč/ks, roční slepice, jatečné kachny o váze 3,5 - 4 kg za 200 Kč/ks, krmivo pro
drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále se budou vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.

•

Obec Moravská Nová Ves vás srdečně zve na „Velkou výstavu modelů,“ která se
uskuteční 26. - 28.10. v sokolovně Moravské Nové Vsi. Zahájení výstavy je vždy v 9.00
a ukončení v 18.00 hodin. Těšit se můžete na plastikové modely letadel a vojenské
techniky, papírové modely vozů, lodí, autovlaku a funkčního kolejiště. Výstava je
pořádána k výroční 35 let od založení a trvání Modelářského kroužku při ZŠ v Mor.
Nové Vsi.

•

Obec Starý Poddvorov ve spolupráci s Klubem seniorů vás všechny srdečně zvou na
"Sousedské posezení" spojené s "Jiřinkovou slavností", které se koná v neděli 28.10.
ve 14.30 hodin v kulturním domě ve Starém Poddvorově. V programu vystoupí
harmonikáři, klub seniorek se svou scénkou a bude následovat další zábava. Vezměte
s sebou nedělní buchtu, mladé nebo i loňské víno a přijďte si povykládat se svými
sousedy.
Zároveň klub seniorů žádá spoluobčany, kteří chtějí přispět na Jiřinkovou slavnost
květinami, mohou je přinést v sobotu 27.10 od 13.00 hodin do kulturního domu.

•

Obec Starý Poddvorov vás zve na přednášku ke 100. výročí vzniku Československé
republiky pod názvem Československé legie 1914 - 1920, která se uskuteční v pondělí
29.10. od 18.00 hodin v malém sále kulturního domu ve Starém Poddvorově.
Přednášku bude mít Mgr. František Trávníček ze Spolku vojenské historie Valtice.

•

Oznamujeme občanům, že v úterý 30. října v 18.00 hodin proběhne na sále
kulturního domu ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Starý
Poddvorov, kde proběhne volba starosty, místostarosty, předsedy finančního a
kontrolního výboru. Jste srdečně zváni.

