Hlášení obecního rozhlasu ze dne 22.05.2019 v 09:35
1.

Dnes přijede v době od 10:35 -10:50 hod do obce pojízdná prodejna
z výstaviště Přerov a bude prodávat před OÚ kvalitní krmiva pro psy,
kočky, a hospodářská zvířata od české firmy BOCUS a vykupující králičí
kůže za průměrnou cenu 70kč/kg.

2.

V pátek 24.5.2019 v 19,00 hodin zveme farníky i občany z obce na Noc
kostelů do našeho kostela Narození Panny Marie v Horním Újezdě.
Tentokrát s programem: Povídání o Svatém Hostýně, historie, současnost
+ videoprojekce. Po ukončení bude krátký koncert Lidové školy umění
z Holešova. Jste srdečně zváni.

3.

V pátek 24. + v sobotu 25.5. se konají volby do evropského parlamentu.
Volební místnost je otevřena v pátek od 14,00 – 22,00 hodin a v sobotu
od 8,00 – 14,00 hodin. Do domácností jste obdrželi hlasovací lístky.
Pokud je máte poškozeny, náhradní obdržíte ve volební místnosti. Kdo
má zájem volit doma, nahlaste to na obec nebo přímo do volební
místnosti. Kdo má zájem volit na voličský průkaz může si ho vyzvednout
dnes 22.5. do 16,00 hod.

4.

V Horním Újezdě se budou na farmě prodávat vykrmená jatečná kuřata
brojleři a to tuto sobotu 25. 5. 2019 od 8,00 - 12,00 hod. kg ž.v. je za 28,Kč Škubání kuřat zajištěno.

5.

TJ Sokol zve příznivce fotbalu v sobotu 25.5. na hřiště, kde muži sehrají
fotbalový zápas se soupeřem muži TJ Sokol Bělotín B. Na hřišti se bude
točit pivo, udit Žabčíkovy speciality. Jste srdečně zváni. Začátek zápasu
je kvůli Kácení máje posunut na 15:00 hodin.

6.

Tuto sobotu se koná také tradiční kácení máje dole na parku. Pořádají
hasiči. K tanci a poslech hrají Gradace, vystoupí děti z MŚ , program pro
děti je od 15,30 skákací hrad, malování na obličej. Program kácení začíná
od 17,00 hodin. Vstupné 70,- Kč. Jste také zváni na grilované speciality,
točené pivo, limo.

7.

Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které
se bude konat ve středu 22.5.2019 již od 16,30 hodin, v programu je
schválení územního plánu, návrh zásad pro prodej pozemků lokalita
Draha, informace z obce, diskuse závěr.

8.

Na obecním úřadě se vybírá hotově do pokladny, vodné, stočné, poplatek
ze psa.

