Hlášení obecního rozhlasu ze dne 22.08.2018 v 18:00

1.

SM energetika oznamuje, že odečty elektroměrů proběhnou u nás v obci
zítra a ve čtvrtek tj. 22. + 23. 8. Zpřístupněte odběrné místo, popřípadě
opište stav na viditelné místo.

2.

Vážení občané. Z důvodů poklesu vydatnosti prameniště a dlouhodobého
sucha i nadále platí zákaz zalévání zahrádek, trávníků, stromů, a zákaz
mytí aut pitnou vodou. Vyzýváme Vás prosím, abyste vodou maximálně
šetřili. Minulý týden se situace uklidnila, ještě o víkendu byly oba
rezerváty téměř plné. Situace je dosti vážná i vzhledem k předpovědi
počasí. Pokud se situace nezklidní, budeme muset vodu zastavovat, a to i
dolní konec a pouštět se bude střídavě. Jelikož přitéká malé množství,
voda je pouze užitková, převařujte si ji.

3.

Studénka drůbež bude prodávat ve středu 22.8.2018 v době od 12:30 12:45 hod u Obecního úřadu housata stáří 2 měsíce za 200kč, kuřice
stáří 22 týdnů, káčata, kohouty, husokačeny, krmné směsi a vitamíny.

4.

Máme pro Vás pozvání od Mikroregionu Záhoran na sobotu 24.08.2018
od 14,30 na hřiště do Býškovic na Hry Mikroregionu, aneb Záhoran slaví
100 let republiky. Tentokráte se nebude soutěžit, ale můžete shlédnout
zábavný program, a to koncert Moravské veselky, bubenickou show,
vystoupení kouzelníka Tomasiana, známého z TV soutěže Česko–
Slovensko má talent. Je zde i bohatý doprovodný program, jako
bambrbály, skluzavky nebo lukostřelba. Od 19,00 hod bude taneční
zábava se skupinou Gradace a ve 21,00 hodin ohňostroj. Vstupné se
neplatí. Kdo máte zájem, doprava tam i zpět bude zajištěna hasičským
autem s odjezdem ve 14,00, v 14,20 a ve 14,45 od OÚ. Jste srdečně
zváni.

5.

Pokud máte větší množství bioodpadu, jablek, ovoce, trávy, vozte je
prosím do velkoobjemového kontejneru dole na park. Nehromaďte a
nešlapte malé hnědé kontejnery na bioodpad, pokud jsou přeplněné.
Minulý týden dva praskly, jeden v areálu školky a druhý směrem do ulice.
Vyvážejí se každý týden, tak prosím tento bioodpad zde s rozumem
ukládejte.

6.

Knihovna po rekonstrukci bude otevřena příští týden v pondělí. Ke
slavnostnímu otevření s možnou prohlídkou a občerstvením jste vítáni proběhne v pondělí 27.08.2018 od 17,00 hodin.

7.

Prodejna Coop bude zítra otevřena pouze do 11,30 hodin a pohostinství
v obci bude v sobotu 25.08.2018 zavřeno,

8.

TJ Sokol zve příznivce fotbalu v sobotu v 16,30 na hřiště, kde domácí
fotbalisté sehrají fotbalový zápas se soupeřem - muži TJ Sokol Prosenice.
Na hřišti se bude točit pivo a udit Žabčíkovy speciality.

