Hlášení ze dne 5.10.2018

•

Firma Podlahy Capita pořádá podzimní výprodej skladových zásob koberců, PVC
v metráži, kusových koberců. Slevy až 30%. Firma provádí i veškeré podlahářské práce
včetně dopravy. Najdete ji v Hodoníně, obchodní dům Marina, Cihlářská čtvrť 20.

•

Drůbežárna Prace bude v sobotu 6.10. v 11:30 hod. prodávat: kuřice a kohouty různých
barev za 190 Kč/ks, roční slepice, jatečné kachny o váze 3,5 - 4 kg za 200 Kč/ks. krmivo pro
drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.

•

Klub českých turistů Hodonín ve spolupráci s Jihomoravským krajem, městem
Hodonín, Regionem Podluží a TV Nova pořádá v sobotu 6. 10. 2018 42. ročník
turistického „Pochodu slováckými vinohrady“. Pochod bude procházet i naší vesnicí.
Obracíme se na spoluobčany, kteří mají zájem, aby pro turisty připravili ochutnávku
burčáků, vín a jiné občerstvení.

•

Misijní klubko Starý Poddvorov vás srdečně zve na představení „Hra o svatém
Václavovi“ od Marie Holkové v neděli 7.10. ve 14.30 hodin v kostele. Poté bude
následovat vyprávění Aničky Ambrozkové o svém ročním působení na misiích
v Angole. Všichni jste srdečně zváni.

•

Vážení spoluobčané, ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstva
obcí. V naší obci se volební místnost nachází v budově obecního úřadu a otevřena
bude v pátek 5.10. od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 6.10. od 8.00 do 14.00 hodin.
Každý volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním
dokladem. Zároveň upozorňujeme, že pokud se nemůže volič ze zdravotních důvodů
dostavit do volební místnosti, ať to nahlásí na obecním úřadě a volba mu bude
umožněna pomocí přenosné urny.

•

Vedoucí zdejší pošty oznamuje, že v pondělí bude knihovna otevřena pouze od 8.00
do 12.00 hodin.

•

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude
přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití
této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který
se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle:
777-888-332

Nabízí:
•

Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení

•
•
•
•
•

broušení starých hrobů
kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování
a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu
dnes sleva až 30%
opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332

