Hlášení obecního rozhlasu ze dne 23.10.2020 v 10:45:
1.

Rybářství Tovačov bude prodávat dnes v pátek 23.10. před OÚ živé ryby
v době od 11:00 - 11.20 hod. Prodávat se bude: Kapr I. tř. 1 kg za 85,
kapr výběr 95,-Kč/ kg Pstruh 1 kg za 175,- Kč, Amur 98,- Kč, Tolstolobik
55,- Kč/kg.

2.

V pondělí 26.10.2020 přijede do obce pojízdní prodejna ROSNIČKA a
bude před OÚ v 11:00 prodávat obvyklý sortiment krmiv pro domácí a
hospodářská zvířata, základní sortiment potravin a drogistické zboží.

3.

Zítra v sobotu 24. října proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu.
V době od 7:30 – 8:15 budou před OÚ přistaveny speciální nákladní
automobily a budou od Vás sbírat tento nebezpečný odpad: barvy,
plechovky od barev ředitel, a jiných škodlivin, vyjeté i fritovací oleje, oleje
prosím noste v pevně zašroubovaných uzavřených nádobách staré léky,
teploměry, zbytky postřiků, barev, akumulátory, výbojky a elektroodpad
jako televizory, rádia, ledničky, pračky, trouby, monitory, tiskárny,
počítače a další drobné elektrospotřebiče, chemikálie staré pneumatiky.
Odpad prosím noste v sobotu až v den svozu, aby se mohlo nakládat
přímo do aut.
!Prosíme mějte roušky a dodržujte rozestupy jak při prodeji ryb tak
při nebezpečném odpadu!

4.

Příští týden ve středu z důvodů státního svátku nebude svoz komunálního
odpadu popelnic. Svoz popelnic se přesouvá o den později, tj. na čtvrtek
29.10.2020

5.

Vážení občané, MUDr. Mitáš Vás informuje:
V obci Všechovice a v okolních obcích začal výrazně narůstat počet
pacientů pozitivních na Covid 19.
To není důvod k panice ani
k bagatelizaci infekce, ale k používání zdravého selského rozumu. Ke
zpomalení nebo zastavení infekce je nutno dodržovat sociální odstup
(omezit kontakt s ostatními lidmi na nezbytné minimum), používat roušku,
dezinfekci atd. Týká se to především rizikové skupiny chronických
pacientů a jejich rodinných příslušníků.

6.

Oznamujeme farníkům, že je povolená účast na mši svaté 6 účastníků,
to znamená zejména ti, kdo mají úmysl, dále můžete přijít v neděli po
mši svaté, cca v 10:10 se bude podávat svaté přijímání.

