Hlášení obecního rozhlasu ze dne 17.07.2019 v 10:00 a 16:30
1.

Dnes 17.7.2019 v době od 10:35 -10:45 hod přijede do obce pojízdná
prodejna z výstaviště Přerov a bude prodávat před OÚ kvalitní krmiva pro
psy, kočky, a hospodářská zvířata od české firmy BOCUS dále vykupující
králičí kůže za průměrnou cenu 70 Kč/kg.

2.

MUDr. Petr Mitáš oznamuje, že od 22.7. – do 16.8 má změnu
ordinačních hodin - ordinuje celý týden vždy od 8,00 – 12,00 ( tzn. v úterý
nebudou odpolední ordinační hodiny.

3.

Tuto sobotu jste zváni na fotbalové hřiště Horní Újezd, kde se bude konat
již XVI. ročník fotbalového turnaje Újezdů. U nás se konal naposled v roce
2013. Zahájení je v 8,45 hodin. Turnaje se zúčastní tyto týmy: Horní
Újezd, okr. Svitavy, Pletený Újezd, okr. Kladno, Velký Újezd, okr.
Olomouc, Újezd u Uničova, okr. Olomouc, Horní Újezd, okr. Třebíč a náš
Horní Újezd. Na hřišti se bude točit pivo alko i nealko, točená limonáda,
jste zváni na Žabčíkovy VIP žebra, klobásy, kuřecí steaky, grilovaný
hermelín, hranolky, zelňačku. Cca v 17 hodin se bude hrát finále a
vyhlášení výsledků je v 18,30 poté jste také zváni na vystoupení
železného Zekona a k tanci a poslech budou hrát Gradace. Vstupné se
neplatí. Srdečně Vás zvou sportovci a obec.

4.

Pojízdná prodejna Rosnička přijede do obce v pondělí 22.7.2019 před OÚ
a bude od 11,00 hod prodávat obvyklý sortiment krmiv pro domácí a
hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

5.

V Horním Újezdě se budou na farmě prodávat vykrmená jatečná kuřata
brojleři, a to tuto sobotu 20.7. 2019 od 8,00 - 12,00 hod. kg ž.v. je za 28,Kč Škubání kuřat zajištěno. Farma hledá brigádníky na vyskladňování.

6.

Závěrem dovolte popřát paní Anně Veličková k jejím 93. narozeninám a
paní Ludmile Kroupové k 75. narozeninám Oběma přejeme do dalších let
pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost do dalších let.

