Hlášení obecního rozhlasu ze dne 20.04.2020 v 15:30
1.

MUDr. Mitáš ordinuje v omezeném režimu ve Všechovicích příštích 14
dnů takto vždy:
Úterý 21.4. , 28.4. a 5.5. ordinace 9:00 – 11:00 hod
Čtvrtek 23.4. 30.4. a 7.5. ordinace 9:00 - 11:00 hod
V pondělí 20.4. jen telefonické konzultace
Pouze pro akutní stavy vyjma podezření na Covid 19, pacienti budou
vpouštěni do ordinace po 1 po předchozí tel. domluvě. Lístky na peníze
žádejte zásadně e-mailem, takto lze vyřídit i recepty.
581 622 640
mitas.petr@tiscali.cz - kdykoliv můžete psát
Ostatní dny PO, ST, PÁ = Z Á S T U P Dr. Procházka ZS Soběchleby
Ordinace Soběchleby 8:00 - 10:00
Také po předchozí telefonické
domluvě tel. 581 627 269

2.

Ve středu 22.4. přijede do obce pojízdná prodejna KRMIVA Přerov a bude
prodávat od 10,00 – 10,10 hodin před OÚ kvalitní krmiva pro psy, kočky,
a hospodářská zvířata od české firmy BOCUS, dále vykupují králičí kůže
za průměrnou cenu 70 kč/kg.

3.

BROSSA Býškovice nemá naskladněno, a tudíž nebude prodávat, kuřice
ani krůty. Kuřice možno koupit v Jezernici FY: ZENA – tel. 581 771 772,
nyní prodávají denně do 14,00 hodin kuřice – hnědé, ks/145 od května
budou i barevné. Telefon je ve vývěsce u OÚ.

4.

Do naší obce přijede Studénka drůbež bude prodávat: kuřice různých
barev o stáří 22 týdnů ks za 180 Kč, chovné kohouty, kačáta, housata,
kalimera, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata krmné směsi a
vitamíny. Prodej se uskuteční ve středu 22.4.2020 12:30-12:45 a to u
OÚ.

5.

Závěrem dovolte popřát našim jubilantům, kteří své výročí oslavili od
počátku dubna až do dnešního dne: K 75 narozeninám paní Burdové
Jitce a paní Ondrouškové Františce, k 70. narozeninám paní Jarmile
Petrášové a panu Vlastimilu Ondrouškovi a významné životní výročí
oslavili pan Jiří Orava a paní Ilona Piknová, všem oslavencům přejeme
především pevné zdraví, štěstí pohodu a spokojenost v kruhu svých
blízkých.

