Obecné správy zo dňa 15.04.2019
Dom kultúry oznamuje, že dnešné cvičenie jogy sa ruší. Termín cvičenia bude oznámený.
Oznamujeme občanom, že dňa 20. apríla bude kompostovisko zatvorené.
Z dôvodu zvýšeného pohybu psov po obci, obecný úrad vyzýva všetkých majiteľov psov, aby
zabezpečili svoje pozemky tak, aby nedochádzalo k voľnému pohybu psov okrem priestorov
na to určených. Toto isté sa týka aj majiteľov mačiek. Ak nepríde k náprave, obec zabezpečí
odchyt túlavých zvierat.
Firma Mont plast ponúka plastové okná a dvere, zimné záhrady, garážové brány, rolety,
žalúzie a sieťky proti hmyzu, všetko so 40 % zľavou. T. č. 0908 054 472.
Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že 4. mája, t. j. v sobotu o 10.00 hod bude pred
Kvetinárstvom pri mlyne predávať nasledovnú hydinu: 15 týždňové nosnice, 7 týždňové
morky, 17 dňové káčatá, húsatá, husokačky a husokáčery Mulard. Objednávky si treba
dopredu nahlásiť v Kvetinárstve pri mlyne osobne alebo na t. č. 035/6493065 do 2. mája.
Kvetinárstvo pri mlyne zároveň oznamuje, že má v ponuke široký sortiment letničiek,
sadbové zemiaky, sadbu hlivy a 15 % zľavu na kabelky.
TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 16.4.2019 o 10:00 hod. predávať: vykŕmené
kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky, samostatné,
kačacie pečienky, domáce kurence, kuracie diely – podľa dennej nakládky, sliepky a kohút,
morčacie prsia, stehná, krídla a krky, domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €. Predajca sa
v obci zdrží približne 20 minút. Objednávky: 0905/ 888 535 (dovoz do obce).
Oznamujeme občanom, že zajtra od 14.00 hod sa budú na parkovisku predávať čerstvé vajcia
balené po 30 ks, veľké, 1. triedy, sliepky nosnice, 8 mesačné nosnice za 2,50 a 3,50 eur. 12
týždňové a 19 týždňové mládky nosnice, zemiaky konzumné, 25 kg balenie, cena 0,39 eur/kg.

Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka so zosnulým Ľubomírom Ölveckým bude
zajtra o 15.00 hod na cintoríne.

