Hlášení 15.dubna 2019
Město Koryčany Vás zve na JARNÍ JARMARK, který se
bude konat v neděli 21.4. od 10.00 do 17.00 hodin.
Přichystán je doprovodný program – od 12.00 hodin
bude hrát hudba Ludvík Čihánek a Tomáš Machala, ve
14.00 hodin vystoupí děti MŠ Koryčany, následovat
bude vynášení Morany – Súsedé Střílky, pro děti je
přichystána dílnička a skákací hrad.
-------------------------------------------------------------------------Vak Hodonín bude v Koryčanech do konce měsíce
dubna, provádět odečty vodoměrů.
-------------------------------------------------------------------------Všichni jste zváni do kulturního domu v Jestřabicích na
VIII. část přednášky o historii Jestřabic, s názvem:
"Co se nosilo, aneb kam se poděly lidové kroje?“.
Přednáška se bude konat v pátek 19.4.2019 v 16:30
hod.
-------------------------------------------------------------------------Sbor dobrovolných hasičů Blišice vás srdečně zve na
tradiční Blišický guláš, v sobotu 20. dubna od 11 hodin.
Pro děti, rodiče i prarodiče je připravena cesta kolem
světa, nafukovací překážková dráha a každoroční
soutěž o nejlepší pekařku. Občerstvení včetně
výborného guláše zajištěno. Další informace na
www.blisice.cz.
------------------------------------------------------------------------Domov pro seniory Koryčany – Pečovatelská služba

přijme pracovnici nebo brigádnici pro terénní službu,
výše úvazku a pracovní doba dle dohody. Vhodné i pro
ženy na mateřské dovolené, důchodce nebo studenty.
Řidičský průkaz podmínkou, více informací na tel.č.
776 556 487 nebo osobně v Domě pečovatelské služby,
na ul. Zámecká 457 v Koryčanech.
-------------------------------------------------------------------------Železářství-stavebniny pan Pavliňák, upozorňuje své
zákazníky, že v tento pátek 19.4. (státní svátek) bude
mít otevřeno od 7.30 – 11.00 hodin, v sobotu a pondělí
bude zavřeno.
-------------------------------------------------------------------------Farma Gazda Bohumín bude ve čtvrtek 18. dubna v
9:05 hodin, v Koryčanech na tržnici prodávat: slepičky,
káčata, husokáčata, housata, brojlery, selská kuřata kalimera, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež.
-------------------------------------------------------------------------Galanterie v Koryčanech na náměstí bude mít v pátek
18.4. zavřeno, sobotu 19.4. otevřeno 7:30-11:00, neděli
otevřeno 10:00-15:00, pondělí 22.4. bude zavřeno.
-------------------------------------------------------------------------Hipocentrum Koryčany hledá brigádnici na úklid.
Vhodné pro důchodce nebo maminky na mateřské
dovolené. Jedná se o příležitostnou sezónní práci –
úklid v budově. Zájemci volejte 603 506 997.
-------------------------------------------------------------------------Dobrovolně působící charita při farnosti Koryčany
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky zakoupené

z výtěžku tříkrálové sbírky – elektrickou polohovací
postel, mechanické invalidní vozíky, chodítka, klozetové
křeslo, židličky do vany. Zájemci se mohou přihlásit na
tel. č. 608 509 217.
-------------------------------------------------------------------------Restaurace U Thonetů přijme pomocnou pracovní sílu a
na úklid, vhodné pro důchodce, na zkrácenou pracovní
dobu 3 hodiny denně, více informací přímo
v restauraci.
-------------------------------------------------------------------------V obchodě Železářství-stavebniny pan Pavliňák byla
nalezena dřevěná vycházková hůl – čakan, kdo jej
postrádá, ať se přihlásí na prodejně u pana Pavliňáka.
--------------------------------------------------------------------------

