Vážení občané, přeji vám pěkný a klidný pracovní týden
Posloucháte informace Městského úřadu Slatiňany.
HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASE SLATIŇANY
Datum: 6. 9. 2021
Pořadové číslo: 94/2021
P.č
.

Objednatel

Text

1.

Muzeum
Švýcárna

Muzeum Švýcárna se v měsíci září a říjen těší na návštěvníky od
úterý do pátku od 9 do 16 hodin a sobota, neděle od 9 do 17 hodin.
Pondělí zavřeno.

2.

Město
Slatiňany

Město Slatiňany a Sokol Slatiňany Vás zvou do sokolovny na
koncert u příležitosti 50. výročí povýšení Slatiňan na město.
Účinkuje národopisný soubor Formani a Dětský folklorní soubor
sýkorky. Koncert se koná v sobotu 18.září od 17 hodin.

3.

Město
Slatiňany

Oznamujeme občanům, že týdenní svozy směsného komunálního
odpadu byly ukončeny. Tento týden se svoz nekoná. Následující
svozy budou 13.9.2021 a pak každý lichý týden.

4.

ZO ČSCH
Slatiňany

ZO ČSCH Slatiňany Vás zve na Místní výstavu králíků, drůbeže,
holubů a exotů, která se koná 11. září od 7 do 16 hodin v areálu
ZO ČSCH Slatiňany za železničním přejezdem směr Orel.
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat. V 10 hodin ukázka
králičího hopu. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Srdečně
zvou pořadatelé.

5.

Statek Švihov

Statek Švihov oznamuje, že nabízí velké a kvalitní brambory
k zimnímu uskladnění, cena 8,-Kč za 1 kg. Výběr z několika odrůd
a varných typů. Rozvoz zdarma. Objednávky na tel. 607 686 731
nebo 608 439 684.

6.

Pěstitelská
palírna Dolní
Roveň

Knížecí pálenice Žumberk, provozovna Dolní Roveň přijímá
ovoce do pěstitelského pálení. Do 23. října v se ovoce vykupuje na
Žumberku 74 každé úterý od 13 do 17 hodin a každou sobotu od
10 – 17 hodin. Příjem ovoce po 23. říjnu po tel. domluvě. Cena za
1 l 50 % destilátu je 184,-Kč. Provozovna v Dolní Rovni má
provozní dobu od 23.srpna do 26. října 2021 pondělí, úterý, středa
a pátek od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek zavřeno, v sobotu od 8 do 12
hodin.

7.

Město Chrast

Město Chrast pořádá třetí ročník Slavnosti jablek a medu v Chrasti
v sobotu 11. září od 10 hodin na nádvoří zámku v Chrasti. Bohatý
doprovodný program, podvečerní tancovačka na nádvoří.
Srdečně zvou pořadatelé.

