Hlášení obecního rozhlasu ze dne 02.05.2018 v 16:00

1.

Připomínáme, že v obci nepůjde elektrický proud, zítra ve čtvrtek 3.5. od
7,00 – 15,00. Prodejna Jednoty oznamuje, že zítra a 3.5. a v úterý 8.5. je
zavřeno.

2.

MUDr. Mitáš nebude ordinovat v pondělí 7.5.2018, akutní případy ošetří
nemocnice Hranice.

3.

Pojízdná prodejna masa Kunovský z důvodů státních svátků v květnu
přijede příští týden v pondělí 7.5. od 10:45 – 11:00 hodin.

4.

TJ Sokol ve spolupráci s obcí Vás zvou v pátek 4.5.2018 na májové
oslavy osvobození naší obce spojené s lampiónovým průvodem. Sraz
muzikantů a účastníků průvodu je v 19,00 hodin u pomníku padlých.
Průvod zakončíme na hřišti, kde bude zapálena vatra a po setmění
ohňostroj. Na hřišti se bude točit pivo a těšit se můžete na speciality
z udírny.

5.

Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat dnes v 17,30 v KD.

6.

Příští neděli jsou zvány maminky a babičky z obce na malou oslavu
svátku matek do kulturního domu Horní Újezd.

7.

V Hranicích se bude konat v pátek 4.5. od 9,00 – 17,00 hodin na náměstí
farmářský trh. Nakoupit zde můžete výrobky od držitelů regionálních
značek, kvalitní výrobky od místních výrobců a různý doplňkový sortiment
jako sušené ovoce, marmelády, svíčky, bylinky, dekorace do zahrady a
jiné…

8.

Závěrem prosíme rodiče dětí, aby se zajímali, co a kde děti zejména
nezletilé, dělají ve volném čase. Děti popíjejí alkohol, kouří, nalézáme
prázdné láhve od alkoholu v čekárnách, na dětském hřišti apod. O
minulém víkendu se konala neohlášená párty na faře, kde děti vnikly do
objektu oknem, rozvěšely vánoční svíčky po chodbách a na verandě
opékali. Pan farář je nazlobený, a pokud se dotyční nepřihlásí na obci
nebo u něj, nahlásí to policii. Našla se zde i nedopitá láhev, kde jsou
otisky. Kdo zde dotyčné viděl, prosíme o poskytnutí informací.

