Hlášení obecního rozhlasu ze dne 04.05.2020 v 15:30:

1.

MUDr. Mitáš ordinuje v omezeném režimu ve Všechovicích až do 7.5.
takto :
Úterý
5.5. ordinace 9:00 – 11:00 hod
Čtvrtek 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, nebo na plánované operace.
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.

2.

Do naší obce přijede Studénka drůbež, bude prodávat: kuřice, kačáta,
housata, husokačeny, krůty, perličky, krmné směsi a vitamíny. Prodej se
uskuteční zítra v úterý 5.5. 2020 12:30-12:45 a to u OÚ.

3.

Prodejna COOP má tento týden v pá 8.5. o státním svátku zavřeno.
V sobotu je otevřeno jako obvykle.

4.

Rybářství Tovačov bude prodávat ve středu 6.5.2019 před OÚ živé ryby v
době od 11:00 - 11.20 hod. Prodávat se bude: Kapr I. tř. 1 kg za 85, kapr
výběr 95,-Kč/ kg Pstruh 1 kg za 169 Kč, Tolstolobik 55,- Kč.

5.

Oznamujeme farníkům, že mše svaté v našem kostele již budou bývat
v po a čt vždy od 17,00. Dnes je mše za hasiče z obce. 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.

6.

Od dnešního dne pondělí 4.5. bude opět otevřena místní knihovna, která
je ve školce v patře. Otevřena bude bývat jako obvykle vždy od 16:00 –
17:30 hodin. Při dodržení platných hygienických opatření.

7.

I nadále platí nouzový stav a povinnost nosit roušky. Pokud roušku
potřebujete, přijďte si na obec.

8.

Ve čtvrtek 7.5. v 8:45 hod přijede do obce pojízdná prodejna MORAVOS
před OÚ bude
prodávat obvyklý sortiment krmiv pro domácí a
hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

9.

FY: Ramos bude vykupovat kožky zítra v úterý 5.5.2020 od 19:00 -19:10.

10. V MŠ Horní Újezd probíhá zápis dětí do MŠ do 15.5. Přihlášku můžete
doručit poštou, e-mailem nebo osobně 11.5. od 9:00 – 14:00 hodin.
K zápisu nutno doložit žádost, kopii RL, čestné prohlášení o očkování.
Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách obce - sekce MŠ nebo na OÚ,
nebo ve školce.

