MŠ Karolín oznamuje kriteria pro přijetí dětí do MŠ Karolín ve školním roce
2011/2012, která jsou následující:
1. Dosažení předškolního věku dítěte v období od 1.září do 31.srpna
následujícího kalendářního roku.
2. Místní příslušnost – trvalý pobyt dítěte ve spádové obci, kde sídlí MŠ.
3. Zaměstnáni jsou oba rodiče.
4. Celodenní pravidelná docházka v MŠ.
5. Dosažení 4 let věku dítěte k 1.9.2011.
6. Sourozenec již navštěvuje MŠ.
7. Z loňského školního roku neumístěné dítě.
8. Délka docházky v MŠ je nejvýše 4h denně.
9. Dosažení 3 let věku dítěte k 1.9.2011.
10.Délka docházky v MŠ je nejvýše 5 dnů v měsíci.
Kdo z občanů má zájem zúčastnit se v sobotu 28.května 2011 poutě na sv. Hostýn,
přihlaste se do soboty 14.května u paní Galatíkové ve Vrbce č.8. Cena zájezdu je 120
korun.
Obecní úřad Lubná Vás všechny zve na seminář Základy první pomoci – život
zachraňující úkony, který se bude konat v pátek 20.května v 17.00 hod. v kulturním
domě v Lubné. Jedná se o nejoblíbenější školení, pořádané pro firmy. Délka semináře
je cca 3,5 hodiny s malou přestávkou. Přednášet budou pracovnice Oblastního spolku
ČČK v Kroměříži. Seminář bude zdarma a každý účastník obdrží osvědčení o
absolvování semináře s platností na 2 roky. Přihlásit se můžete do 15.května u paní
Ivany Skypalové na tel. 776 609 586 nebo v kanceláři OÚ v Lubné případně také ve
Vrbce u starostky.
Metalšrot Tlumačov a.s. oznamuje, že nabízí své služby v oblasti výkupu kovového
odpadu pro občany v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod, ve čtvrtky pak v
prodloužené době až do 18.00 hod. Nově rozšiřuje výkupní dobu i o sobotách a to od
7.00 do 11.00 hod. Zároveň nabízí likvidaci úplných autovraků, kdy po kontrole na
místě vystaví Protokol o převzetí autovraku k ekologické likvidaci, na jehož základě
může být motorové vozidlo vyřazeno z evidence motorových vozidel a zároveň je
dokladem o zrušení povinného pojištění. Dále firma nabízí i prodej trubek a
ocelových profilů vhodných např. pro oplocení pozemků. Informace o výkupních
cenách vám poskytnou na tel.577 128 111, 577 128 135 nebo 577 128 146.

