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INZERCE - ROZHLASEM – T30/2019

OBNOVA HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH
Dětská hřiště zůstávají do dokončení instalace nových herních prvků uzavřena.
Z bezpečnostních důvodů na hřiště nevstupujte!

Na základě dopravních incidentů v posledních týdnech, si dovolujeme upozornit,
že chodníky jsou určeny CHODCŮM. Jízda na kole není povolena
Potraviny u Sedláčků – akce týdne – T30/2019
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 22.7. do 28.7.2019 nabízí za zvýhodněné ceny například:
Balkánský sýr česká cena 125g - pouze za 16,90
Maďarská klobása Uzenářství Sláma V. Bíteš 1Kg – pouze za 189,90

Pěstitelská pálenice Rajhrad
Pěstitelská pálenice Rajhrad František Mlčák, Městečko 24, Rajhrad, Objednávky na pálení se budou
přijímat 22.7.2019 od 14 do 18 hod. v dalších dnech od 17 do 18 hod. Tel. objednávky: 547 230 090

služby – Pěstitelská pálenice Želešice
Pěstitelská pálenice v Želešicích, Sportovní 353, zahájí v srpnu provoz.
Objednávky přijímá již v průběhu července, denně telefonicky 607 531 285

služby – Pěstitelská pálenice Blučina – od 16.7.2019
PĚSTITELSKÁ PÁLENICE U PAVLÍKA v Blučině oznamuje zahájení provozu od úterý 16. července 2019.
Zajistěte si telefonicky včasné objednání termínu pálení Vašich kvasů a to na čísle 607 542 253 ve všední dny,
v době 9-18 hod.

Prodej brambor, cibule, česneku 24.7.2019
Soukromý prodejce bude ve středu na prodejním místě u kašny od 10 do 10.30 hod prodávat
brambory z Vysočiny, českou cibuli, česnek a různé druhy maďarských čalamád.

prodej – brambory a cibule – 24.7.2019
Firma JURIGA s.r.o., Troskotovice, bude ve středu 24. 7. 2019 ve 14:30 hod na prodejním místě u kašny prodávat
brambory a cibuli.

SVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – ČERVENEC 2019
V pátek 26. 7. 2019 proběhne svoz plastu a komunálního odpadu z domácností

Nádoby na odpad chystejte na svozové místo nejlépe den předem. Časy svozu nejsou pevně stanoveny
Pro ukládání nadměrného odpadu a pro dále využitelných předmětů, je pro občany přístupný sběrný dvůr
na ul. Tovární.

UPOZORŇUJEME, že odkládání odpadu mimo sběrnou nádobu je zakládání
skládky na veřejném prostranství s možností pokutování.

Úplné znění zveřejněných příspěvku najdete na webu města

