Hlášení ze dne 4.7.2018
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Klub seniorů a Český zahrádkářský svaz Starý Poddvorov Vás srdečně zvou na dvoudenní
zájezd ve dnech 27. -28. září 2018. První den bude návštěva Sázavského kláštera, Čapího
hnízda, Konopiště a večer představení Maryša v Národním divadle. Ubytování je v Praze,
dvoulůžkové pokoje s polopenzí. Druhý den klášter na Břevnově a hřbitov, kde se navštíví
hroby našich rodáků Otce Kajetána a Pavla Jurkoviče. Dále bude možnost zhlédnout
Žižkovskou věž s unikátní observatoří. Z výšky 93 m bude Praha jako na dlani. Od Karlova
mostu bude možnost plavby lodí po Vltavě na Čertovku s výhledem na historické památky
v opačném pohledu. Ve večerních hodinách návrat domů. Cena na osobu je 1600,- Kč, záloha
je 800,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava autobusem, 1x ubytování, polopenze, vstupenka do
ND. Přihlásit se je nutno do 17.7. u paní Padalíkové tel. 734 542 950.
Pohostinství na hřišti vás srdečně zve na diskotéku, která se uskuteční dnes 4.7. od 21.00
hodin. Hraje DJ Ovčák.
Spolužáci z Čejkovic žádají roční 1965 ze Starého Poddvorova, aby se dostavil dnes 4.7. ve
20.00 hodin do restaurace ALBOR Čejkovice z důvodu pohřbu spolužáka.
ZS Dolní Bojanovice MUDr. Ondruš oznamuje, že bude mít od 9.do 13. 7. dovolenou. Akutní
stavy ošetří ZS Prušánky.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat
objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky
je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí
naší obce, a to na jednoduchém telefonním čísle 777 888 332. Nabízí: nové pomníkové
sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a
restaurování a jiné opravy a úpravy vašeho hrobu. Dnes je sleva až 30 %.
Cukrářství p. Gertnerová Mutěnice oznamuje, že bude ve středu 11. 7. v 15:30 hod před
obecním úřadem ve Starém Poddvorově prezentovat a objednávat zákusky menších velikostí
k místním tradičním hodům. Dodávka na stejné místo bude v předhodový pátek.
Nabízí cenově výhodné krabice. Vlastní výběr druhů a množství možný.
Zákusky lze objednávat i telefonicky na tel. čísle: +420 774 311 106

