Hlášení místního rozhlasu 17. 4. 2019

Oznámení o datu, místě konání a rámcovém programu jednání zasedání zastupitelstva obce
Kateřinice
Starosta obce svolává 6. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice na středu 24. dubna 2019 v 17,00
hodin na Obecním úřadě Kateřinice.
Na programu mimo jiné:
http://www.katerinice.cz/userdata/articles/149/oznameni-o-konani-6.-zo.pdf

Jarní prodej rostlin v Kateřinicích
Tento pátek 19. a v sobotu 20. 4. proběhne první jarní prodej rostlin v Kateřinicích u rodinného
domku čp. 215.
Nakoupit si můžete přijít azalky, rododendrony, skalničky. Také bude připraven prodej bylinek s
velkým výběrem a již i nějaké balkonové rostliny.
Další velký prodej letniček a balkónových rostlin je plánován na víkend 4. a 5. května.
Těší se na Vás Květiny Lucie Brusová.

Svoz odpadu po Velikonocích
Oznamujeme všem občanům, že příští týden po Velikonocích bude komunální odpad svezen až ve
čtvrtek 25. 4.

Pozvání
Římskokatolická farnost zve všechny spoluobčany na společné SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2019 a to
do kostela sv. Kateřiny v Trnávce:
Již zítra na zelený čtvrtek proběhne mše v 15:30. Na velký pátek, tedy pozítří bude mše od 13 hodin,
den následující na bílou sobotu je mše v 18 hodin. Také v neděli se mše koná, ale v klasickou dobu,
tedy v 8:45. A na pondělí velikonoční, které v letošním roce připadá na 22. 4. bude mše zahájena v
8:45.

Reklama
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky
na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat
přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na
jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332
Nabízí:
Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení
broušení starých hrobů
kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování
a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu
dnes sleva až 30%

Kopaná
Také v tomto týdnu sehrajou naši muži zápas v kopané na domácím hřišti. Hrají v neděli 21. 4.,
začátek utkání v 16 hodin. Soupeřem jim bude mužstvo ze Studénky.

