Hlášení dne 5. října 2011

Oznámení MORAVAN - masná výroba s. r. o., Petřvald
Dnem 7. října 2011 masná výroba Moravan s.r.o. zahájila prodejní pátky přímo ve
výrobně masných výrobků v Petřvaldě (u Mošnova) a to vždy od 8,00 hod do
13,00 hod.
V nabídce TEPLÁ UZENINA PŘÍMO OD ŘEZNÍKA
(uzená masa přímo z udírny, luxusní klobásy, anglická slanina, špek, žebírka)
DOMÁCÍ ZABIJAČKA
(jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, paštika, prejty, teplé škvarky, sádlo, zabijačková
prdelačka)
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA valašská pohanková jelítka a masové jitrničky Přijďte
ochutnat vybrané tradiční lahůdky, vyrobené z kvalitních domácích surovin.
Těšíme se na Vás!

Přistavení kontejneru
Na parkovišti za čekárnou zastávky Dráhová je nově umístěn
kontejner na drobné elektrospotřebiče, které zde můžete
kdykoli odložit. Kontejner na drobné elektrospotřebiče je rovněž
v chodbě Obecního úřadu, kde je umístěna také nádoba na
sběr odložených úsporných žárovek a zářivek.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a
to do 15. Listopadu tohoto roku. Pokud vlastníci v uvedené lhůtě neprovedou,
provede jej společnost ČEZ Distribuce.
Cvičení ZUMBY
Každý čtvrtek se cvičí v sále Obecního domu v Kateřinicích cvičit ZUMBA se
Simonou. Cena 50,-Kč, začátek cvičení od 18 hodin. Neseďte doma přijďte si
zacvičit.
Kopaná
O víkendu se hraje další kolo fotbalových soutěží. Muži sehrají svůj zápas na
hřišti soupeře ve Staříči v sobotu 15. října v 15 hodin. Odjezd autobusu ve
13,45h. Dorosti hrají svůj zápas na domácím hřišti v sobotu 15. října v 10hodin,
soupeřem jim bude mužstvo z Mořkova. Naši žáci hrají svůj zápas na domácím
hřišti neděli dopoledne v 10 hodin s mužstvem ze Studénky. Naši nejmenší
benjamínci hrají svůj zápas také na hřišti soupeře ve Vlčovicích v pátek 14. října
v 17 hodin.

