Hlášení obecního rozhlasu ze dne 21.08.2019 v 17:30
1.

TJ Sokol Vás zve na další zápas podzimního kola. Tentokráte na derby,
domácí fotbalisté se tuto sobotu 24.8. v 16,30 hodin utkají se soupeřem
TJ Sokol Opatovice B. Na hřišti se bude točit pivo, a udit speciality, jste
srdečně zváni.

2.

Vyzýváme občany, aby důsledně třídili odpad, zejména plasty, na
kontejneru je napsáno, co do plastu patří. Vysbíraný plastový odpad se
vozí na třídičku do KM. Byly vyzvány všechny obce, aby upozornily
občany, že v plastech zůstávají zbytky jídel, zeleniny, sklenice s jídlem
nebo je zde vkládán odpad, který zde nepatří, např. i stavební. Hrozí tak,
že třídička odpad nebude brát a bude muset být likvidován na skládce,
tím pádem hrozí markantní navýšení ceny. Prosíme, také PET láhve
mačkejte, ať se nevozí vzduch. Stejná situace je s bioodpadem, zde patří
jen to, co se rozloží a dá zkompostovat. Děkujeme za pochopení.

3.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad, je přistaven dole na parku, bude
zde až do pondělí 2.9., kdy bude odvezen před poutí.

4.

SM Energetika oznamuje, že od dnešního dne až do čtvrtku provádí v
obci odečty elektroměrů. Zpřístupněte odběrné místo.

5.

MUDr. Petr Mitáš má v příštím týdnu od 26.8.- do 2.9.2019 dovolenou.
Zastupovat bude MUDr. Procházka v Soběchlebích Po – Čt od 8,00 –
12,00 hod, v pátek 30.8. se neordinuje ani soběchlebích – využijte
pohotovost.

6.

Závěrem dovolte popřát našim jubilantům, kteří slaví v těchto dnech. Paní
M. Machačíková slaví 75 let a panu Pavlu Fliegerovi blahopřejeme k 82.
narozeninám. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a
spokojenost v kruhu svých blízkých.

7.

Český rozhlas Olomouc vás zve na setkání u nás v obci. Přijedeme se
soutěží Křížem krajem. A to v úterý 27. srpna od 16,55 hodin před OÚ.
Setkat se můžete i s redaktorem Alešem Spurným.
Vyplníte dotazník, dostanete drobný dárek a zapojíte se do soutěže o 16
půllitrů piva Grand od Pivovaru Zubr. Těší se na Vás ČR Olomouc.

