Hlášení obecního rozhlasu ze dne 06.05.2020 v 10:30:
1.

Rybářství Tovačov bude prodávat dnes 6.5.2020 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 169 Kč, Tolstolobik 55,- Kč.

2.

Ve čtvrtek 7.5.2020 v 8:45 hod přijede do obce pojízdná prodejna
MORAVOS před OÚ, bude prodávat obvyklý sortiment krmiv pro domácí
a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

3.

Od čtvrtka 7.5.2020 bude opět otevřeno pohostinství v Horním Újezdě. Do
neděle bude prodej jen přes výdejní okénko – posezení ještě nemůže být
v provozu. Na čepu: ZUBR 11° GOLD a 12° PREMIUM a také pizza
sebou do krabičky, cukrovinky nebo zmrzlina pro děti.
OTEVŘENO:
čtvrtek
od 17:00 hod
pátek, sobota, neděle od 15:00 hod
Od pondělí 11.5.2020 bude otevřeno i posezení před hospodou, a to dle
počasí. Přijďte podpořit naši hospodu V Horním Újezdě. Nájemce p. Chytil
z Chvalčova Vás zve a těší se na Vás.

4.

Od pondělí 11.5.2020 bude vodař p. Masařík zapisovat odečty vodoměrů,
zpřístupněte mu odběrné místo.

5.

Tuto sobotu 9. května 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 ředidel, a jiných škodlivin, vyjeté i fritovací oleje, 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.

6.

V pondělí 11.5.2020 v 11:00 hod přijede do obce pojízdná prodejna
Rosnička a před OÚ bude prodávat obvyklý sortiment krmiv pro domácí a
hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

7.

V MŠ Horní Újezd probíhá zápis dětí do MŠ do 15.5.2020. Přihlášku
můžete doručit poštou, e-mailem nebo osobně 11.5. od 9:00 – 14:00
hodin. K zápisu nutno doložit žádost, kopii RL, čestné prohlášení o
očkování. Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách obce - sekce MŠ nebo
na OÚ, nebo ve školce. Provoz MŠ bude zahájen od pondělí 11.5.2020.

