Hlášení obecního rozhlasu ze dne 27.04.2020 v 11:45
1.

MUDr. Mitáš ordinuje v omezeném režimu ve Všechovicích až do 7.5.
takto vždy:
Úterý
28.4. a 5.5. ordinace 9:00 – 11:00 hod
Čtvrtek 30.4. a 7.5. ordinace 9:00 - 11:00 hod
Dále oznamuje, že od května zahajuje laboratorní odběry, ale především
pro pacienty s cukrovkou, pacienti sledovaní pro selhávání ledvin, či
užívající warfarin.
V úterý a čtvrtek ordinuje pro akutní stavy, 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.

Kdo má zájem o knedle, budou se vařit v úterý. Do pondělí odpoledne si
objednejte. Vydávat se budou úterý od 10,00 – 10,30.

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 v pondělí 27.4.2020 12:30-12:45 a to u
OÚ.

5.

Prodejna COOP má příští týden v pá 1.5. o státním svátku otevřeno od
7,00 -10,00. Další týden v pá 8.5. má zavřeno. V sobotu jako obvykle.

6.

Oznamujeme farníkům, že mše svaté v našem kostele již budou bývat
v po a čt vždy od 16,30 ve čtvrtek od 16,00 je možnost zpovědi. V neděli
je mše sv. jako obvykle od 9,30 hodin. Do kostela může 15 lidí
v rouškách. V neděli bude reproduktor před kostelem a budou zde
rozmístěny židle i venku, pokud bude příznivé počasí. Přijímání se bude
podávat i venku.

