Hlášení obecního rozhlasu ze dne 04.12.2018 v 15:45
1.

Na obecním úřadě se vybírá hotově do pokladny vodné, stočné, kdo
nemáte zaplaceno, nenechávejte to před svátky a přijďte prosím zaplatit.

2.

Na obecním úřadě je umístěna pokladnička pro charitativní sbírku na
dětskou onkologii Brno. Můžete dle Vašich možností přispět dětem to, co
je třeba a je potřebné a pomůže jim to v jejich léčbě. Pokladnička je na
OÚ. Pokladničky budou sčítány na koncertě v KD Loukov v sobotu 15.12.
v 15,00 hodin, který můžete navštívit a jste zváni.

3.

Spolek žen Óježďák pořádá zájezd na Vánoční jarmark do skanzenu
Rožnov pod Radhoštěm, a to v neděli 16.12.2018. Autobus je zdarma,
vstupné si platí každý sám předpokládaný odjezd je v 8,30 příjezd domů
okolo 16,00 hod. V areálu dědiny i městečka bude vánoční koledování se
souborem Kašava, bude zde čertovská družina ze Zděchova a na
jarmarku můžete nakoupit dárky z dílen lidových řemeslníků.

4.

V Horním Újezdě se budou na farmě prodávat vykrmená jatečná kuřata
brojleři, a to v sobotu 08.12.2018 od 8,00 - 12,00 hod, kg ž.v. je za 28,-Kč,
škubání kuřat zajištěno.

5.

Zítra ve středu 05.12.2017 v době od 11:00 - 11:10 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
také vykupují králičí kůže.

6.

Rozsvěcení vánoční výzdoby spojené s Mikulášskou nadílkou a
čertovskou jízdou po obci bude ve čtvrtek 06.12. od 16,30 hod před OÚ.
Jste srdečně zváni, pro děti i dospělé bude něco na zahřátí. K zakoupení
bude pekelný guláš, otevřen bude i vánoční krámek s dekoracemi a
výrobky z Choryňského kláštera.

7.

Rybářství Tovačov bude prodávat v pátek 07.12.2018 před OÚ živé ryby
a to od 8.30 - 8.50 Prodávat se bude: Kapr I.třídy (do 2,5 kg) 1 kg za 88
Kč, Kapr výběr (nad 2,5 kg) 1 kg za 99 Kč, Pstruh 1 kg za 168 Kč,
Tolstolobik 1 kg za 55 Kč, Amur 1 kg 100,- Kč. Prodejna Jednoty letos
kapry neobjednává – nebudou.

8.

Pojízdná prodejna Rosnička přijede do obce v pondělí 10.12.2018 na
obvyklé místo před OÚ a bude od 11,00 hod prodávat obvyklý sortiment
krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní
potraviny.

