Termín hlášení:
19.12.2008 - 12:00
Obsah hlášení:
Sdělujeme občanům,že v pondělí 29.prosince a v úterý 30.prosince 2008 od 7,00 do 14,00
hodin se bude vybírat poplatek za komunální odpad na rok 2009 ve výši 450,- korun na
občana,který má v obci trvalé bydliště.

Termín hlášení:
8.12.2008 - 8:30
Obsah hlášení:
Sdělujeme občanům, že MUDr. Svačina bude dnes 8. prosince a zítra v úterý 9. prosince
ordinovat v Oldřišově v ordinaci dětské lékařky MUDr. Kerlinové v 1. poschodí.
Ošetřeny však budou pouze akutní případy.
MUDr. Běrský bude dnes ordinovat v Kobeřicích do 11 hodin. V Hněvošicích dnes 8.
prosince a v pátek 12. prosince ordinace nebude.

Termín hlášení:
2.12.2008 - 17:30

Obsah hlášení:
Sbor dobrovolných hasičů ve Služovicích zve všechny občany na 2.ročník
VEPŘOVÝCH HODŮ,které se konají v sobotu 6.prosince 2008 od 9 hodin u hasičské
zbrojnice ve Služovicích.Pro návštěvníky je připraveno bohaté občerstvení včetně
zabíjačkových specialit.Občané si mohou rovněž zabíjačkové produkty zakoupit domů.
MUDr.Svačina oznamuje,že ve čtvrtek 4.prosince a v pátek 5.prosince 2008 nebude z
technických důvodů v Oldřišově ordinovat.

Termín hlášení:
30.10.2008 - 17:15
Obsah hlášení:
Sdělujeme občanům, že zítra 31. října nebude v Hněvošicích ordinovat MUDr. Běrský.
Zastupovat bude MUDr. Pokludová v ordinaci v Chuchelné od 7 do 12 hodin.

Termín hlášení:
24.10.2008 - 08:30
Obsah hlášení:
Firma DENA zve občany před mysliveckou restauraci ve Služovicích,kde se od vyhlášení
do
11
hodin
bude
konat prodejní
akce
s
nabídkou
pracovních
oděvů,ponožek,prostěradel,textilního a spotřebního zboží.

Termín hlášení:
8.10.2008 - 9:00
Obsah hlášení:
Do naší obce přijela soukromá firma z Ludgeřovic,která nabízí: kamaše,kominíky,
prostěradla, krepové,bavlněné a flanelové povlečení,ručníky, osušky, kapesníky,
ubrusy,teplé halenky, kalhoty,velký výběr papučí,ponožky a jiné zboží.Prodej se
uskuteční od vyhlášení do 10,30 hodin před KD ve Služovicích.
Obecní úřad a kulturní komise zve všechny seniory na zábavné představení plné
hudby,zpěvu a humoru,které se bude konat v pátek 10.října 2008 od 18 hodin v
Kulturním domě ve Služovicích.S programem vystoupí zpěváci divadel MSK.Pro
návštěvníky je připraveno občerstvení.

Termín hlášení:
23.9.2008 - 15:15
Obsah hlášení:

Sdělujeme občanům, že zítra ve středu 24. září 2008 nebude v Oldřišově ordinovat
dětská lékařka MUDr. Kerlinová. Akutní případy budou ošetřeny v ordinaci v
Kravařích od 13. do 15. hodin.

Termín hlášení:
17.9.2008 - 14:45
Obsah hlášení:
Firma DENA zve občany obce od 15,00 do 16,30 před restauraci pana Hartoše k
prodejní akci,kde bude nabízet: pracovní oděvy, zdravotní ponožky, textil, drogerii,
povlečení, prostěradla, kuchyňské a domácí potřeby.

Termín hlášení:
15.9.2008 - 17:30
Obsah hlášení:
Zítra v úterý 16.září bude doktor Běrský ordinovat pouze v Kobeřicích v době od 6.30
do 8.30. V Hněvošicích zítra ordinovat nebude. - Obecní úřad oznamuje, že byla
nalezena dětská přilba. Po podrobném popisu, bude přilba předána majiteli.

Termín hlášení:
4.9.2008 - 08:30
Obsah hlášení:
Do obce Služovice přijela sokromá firma,která nabízí k prodeji
halenky,trička,tepláky,cukle a další zboží za nízké ceny.Prodej se uskuteční od vyhlášení
do 11 hodin před prodejnou Hruška.

Termín hlášení:
3.9.2008 - 15:30
Obsah hlášení:
Sdružení maminek srdečně zve všechny děti a občany obce v neděli 7.září 2008 od 14
hodin do Mysliveckého areálu ve Služovicích na zahájení školního roku pod
názvem:"Pojďme si hrát." Maminky vybírají 30 korun na balíčky pro děti.Peníze je
možné přinést na Obecní úřad nejpozději v pátek do 15 hodin.Výtěžek z této akce bude
věnován ZŠ a MŠ ve Služovicích.Sdružení maminek se těší na Vaší návštěvu.

Termín hlášení:
2.9.2008 - 15:40
Obsah hlášení:
Zítra tj.ve středu 3.9.2008 bude prodejna Hruška ve Služovicích uzavřena z důvodu
konání inventury. - MUDr.Svačina oznamuje,že ve čtvrtek 4. a v pátek 5.září 2008
nebude ordinovat.Zástup bude provádět MUDr. Slaný v Raduni-ve čtvrtek od 14. do 16
hodin a v pátek od 8,30 do 11 hodin. - MUDr.Běrský nebude v pátek 5.září
ordinovat.Zástup bude provádět MUDr.Pokludová v ordinaci v Chuchelné od 7 do 12
hodin. - MEDIASERVIS s.r.o.,Bohumínská 61 , Ostrava hledá spolupracovníka na
ranní roznášku novin pro obec Služovice,Vrbka.Vhodné jako přivýdělek pro ženy na
mateřské dovolené,důchodce,i evidované na úřadu práce.Nástup ihned ! Bližší
informace na tel.:553 619 619 nebo 602 756 653.
Termín hlášení:
29.8.2008 - 08:30
Obsah hlášení:
Dnes přijede do naší obce firma Monika, která bude prodávat kuřice kus za 150
korun,krmné směsi, brambory,dále meruňky, broskve a jiné ovoce.Prodej se uskuteční
od 12,00 - 12,30 hodin před OÚ.
Termín hlášení:
25.8.2008 - 08:15
Obsah hlášení:

Do naší obce přijel soukromý prodejce,který nabízí k prodeji
záclony,mikiny,košile,kalhoty,montérky,pánskou a dámskou obuv a jiné zboží.Vše za
nízké ceny.Prodej se uskuteční od vyhlášení do 11 hodin před KD ve Služovicích.
Termín hlášení:
18.8.2008 - 17:45
Obsah hlášení:
Ve čtvrtek 21.srpna 2008 v 18 hodin se koná zasedání zastupitelstva obce v budově
hasičské zbrojnice ve Vrbce.Na programu bude mimo jiné - projednání rozpočtového
opatření č.2,rozpočtový výhled na roky 2009 – 2012.Výstavba kanalizace a čistírny
odpadních vod ve Vrbce a další záležitosti související s obcí.
Termín hlášení:
12.8.2008 - 15:45
Obsah hlášení:
Sdělujeme občanům,že do naší obce přijede firma Monika Studénka,která bude zítra
tj.ve středu 13.8.2008 prodávat u OÚ v době od 10,20 – 10,40 hodin kuřice ve stáří 23
týdnů za 150,- Kč/kus.
Termín hlášení:
08.08.2008 - 17,00
Obsah hlášení:
Myslivecké sdružení Vilton Služovice zve občany na myslivecké hody,které proběhnou
zítra v sobotu 9.srpna 2008 od 13 hodin v mysliveckém areálu ve Služovicích.Pro
návštěvníky je připravená myslivecká kuchyně(srnčí svíčková na smetaně,srnčí
guláš,divočák,knedlo,zelo,zvěřinový steak,srnčí klobásy), čepované pivo,alko a nealko
nápoje,párek v rohlíku, langoše, prodej svatebních koláčů,kolo štěstí a jiné. Večer ve
20,00
hodin proběhne slosování tomboly o atraktivní ceny,když losy bude možné zakoupit
ještě v den akce.Po celý den bude k poslechu hrát repro hudba,od 20 hodin pak karneval
se skupinou „Bratranci.“Pro děti je připravená jízda na koni,střelba ze vzduchovky a
vystoupení mistra republiky ve střelbě na asfaltové holuby. – MUDr. Běrský oznamuje
občanům,že v době od 12.8. – 15.8.2008 nebude ordinovat.Zástup bude provádět
MUDr.Pokludová – Zdravotní středisko Chuchelná,vždy v době od 7,00 – 12,00 hodin.
Termín hlášení:
06.08.2008 - 12,10
Obsah hlášení:

Do naší obce přijel soukromý prodejce,který nabízí:halenky,kostýmy,šaty,obleky,košile
a vázanky,trička,kalhoty,plavky,spodní prádlo a jiný textil.Dále obuv a čokolády.Prodej
se uskuteční od vyhlášení do 14 hodin před obecním úřadem.
Termín hlášení:
04.08.2008 - 16,10
Obsah hlášení:
Soukromá firma z jižní Moravy nabízí k prodeji broskve za cenu 21,- - 35,- Kč/kg, dále
nektarinky,bílé papriky,rajčata,švestky a sudové víno.Prodej se uskuteční od 16,10 do
16,45 hodin před KD ve Služovicích. SmVaK oznamují občanům,že zítra 5.srpna 2008
bude prováděn ve Služovicích odečet vodoměrů.
Termín hlášení:
04.08.2008 - 16,10
Obsah hlášení:
Soukromá firma z jižní Moravy nabízí k prodeji broskve za cenu 21,- - 35,- Kč/kg, dále
nektarinky,bílé papriky,rajčata,švestky a sudové víno.Prodej se uskuteční od 16,10 do
16,45 hodin před KD ve Služovicích. SmVaK oznamují občanům,že zítra 5.srpna 2008
bude prováděn ve Služovicích odečet vodoměrů.
Termín hlášení:
01.08.2008 - 09,00
Obsah hlášení:
Soukromá firma z Ludgeřovic nabízí prostěradla,povlečení,ručníky,osušky,kapesníky,ubrusy,halenky,a jiné pěkné
zboží.Prodej se uskuteční od vyhlášení do 10,30 hodin před OÚ.

