Hlášení ze dne 13.9.2018

•

Český zahrádkářský svaz Starý Poddvorov vás všechny srdečně zve na Krojované
vinobraní, které se uskuteční v sobotu 15.9.2018. Průvod vyjde z křižovatky v 17.00
hodin. Vyzýváme občany, aby se oblekli do krojů a podpořili tím zdárný průběh
plánované akce. K tanci i poslechu bude vyhrávat CM Matěje Kůrečky a DH
Bílovčanka. Ještě jednou jste všichni srdečně zváni.

•

Pan Petr Zelený oznamuje občanům, že otevřel v naší obci čalounictví. Nabízí opravy
čalouněného nábytku, starožitného nábytku a auto-moto čalounění. Příjem zakázek
na telefonním čísle 607 418 596 nebo osobně na ulici Radniční 137.

•

Oznamujeme občanům, že v sobotu 15.9. bude uzavřen sběrný dvůr.

•

Vedoucí zdejší pošty oznamuje, že z důvodu vypnutí elektrické energie bude pošta
v pátek 14.9.2018 otevřena pouze od 15.00-15.30 hodin.

•

Drůbežárna Prace bude v sobotu 15.9. u OÚ prodávat kuřice a kohouty různých
barev, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, 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 10,- Kč/ks.

•

V obci Čejkovice se zaběhli dva psi – rasa Foxteriér a Labrador černé barvy.
Jsou umístěni v obecním kotci. Informace na telefonu 518 362 701.

•

Oznamujeme občanům, že zítra tj. 14.9.2018 bude přerušena dodávka elektrické
energie a to v oblasti celá Čekačka, Sádky až po Kuchyňkovo. Z tohoto důvodu se
nebude úřadovat na obecním úřadě.

•

ZS Čejkovice MUDr. Hlavňovská oznamuje, že 14.9 a 17.9. se nebude ordinovat.
Akutní stavy ošetří MUDr. Uřičář na Čejči.

•
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Bílovčanka. Ještě jednou jste všichni srdečně zváni.

•

Vážení spoluobčané, tento týden proběhne v naší obci dýňový víkend. Současně zde bude i
setkání obcí EU. Obracíme se na vás s prosbou o dýňovou výzdobu před svými domy. Víme,
že dýni je v současné době už poskromnu, přesto bychom vás chtěli vyzvat, abyste se do akce
zapojili, každý dle svým možností. Předem děkujeme.

