Hlášení ze dne 11.7.2018

•

Cukrářství p. Gertnerová Mutěnice oznamuje, že bude ve středu 11. 7. v 15:30 hod před
obecním úřadem ve Starém Poddvorově prezentovat a objednávat zákusky menších velikostí
k místním tradičním hodům. Dodávka na stejné místo bude v předhodový pátek.
Nabízí cenově výhodné krabice. Vlastní výběr druhů a množství možný.
Zákusky lze objednávat i telefonicky na tel. čísle: +420 774 311 106

•

Zemědělská a.s. Čejkovice prodává svým pronájemcům půdy a akcionářům balíky slámy. Kdo
má zájem, ať si tyto balíky nahlásí a zaplatí v kanceláři evidence půdy. Cena jednoho balíku je
30,- Kč. Balíky budou rozvezeny.

•

TESPRA Hodonín upozorňuje občany, že v pátek 13.7.bude svoz plastového odpadu.

•

Zemědělská a.s. Čejkovice oznamuje, že v pátek 13.7. v 13.00 hodin bude u OÚ prodávat
broskve. Cena 20,- Kč/kg.

•

Společnost E.ON Distribuce upozorňuje, že 20.7. v době od 11.30 do 14.30 hodin bude
přerušena dodávka elektrické energie, a to v oblasti Sádky, celá Čekačka až po Kuchyňkovo.

•

Synek Vacenovice bude zítra 12. 7. od 13.30 do 14.00 hodin prodávat u OÚ jablka, odrůdy
Golden cena 26,- Kč/kg, nové brambory 10,- Kč/kg, novou cibuli 12,- Kč/kg a včelí med za
140,- Kč.

•

Vladimír Čermák Moutnice vzkazuje všem občanům: „Koupíme Vaše pozemky. Dáme dobrou
cenu, určitě se dohodneme! Pronájem Vašeho pozemku prodeji nebrání. Dobře zaplatíme!
Vše vyřídíme! Hospodaříme, nekšeftujeme! Neprodávejte překupníkům! Prodejte nám! Mgr.
Vladimír Čermák, Moutnice 316, tel. 731 007 369.“

•

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, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování, jiné
opravy. Dnes sleva až 30%.

