Hlášení ze dne 22. 11. 2017



Kdo z občanů má zájem o pedikúru, která se bude konat 23. 11., může se objednat na
obecním úřadě.



Vážení občané, zemědělské družstvo, které už 10 let nakupuje a shání pronájem pozemků
v našem katastru Poddvorova, Mutěnic a taky Čejče a Čejkovic pro rozšíření plochy, na které
už hospodaří. Stále nabízí dobrou výkupní cenu 200 tis. /ha a za pronájem 5 tis./ha. Máte-li
zájem, ozvěte se, pan Čermák za Vámi přijede, upřednostňuje osobní jednání. Veškeré
vyřizování je pro Vás zdarma včetně právní poradny. Volejte na tel. 731 007 369 nebo pište
na e-mail mgr.cermakvladimir@seznam.cz



Zemědělská a.s. Čejkovice, středisko živočišné výroby, nabízí k prodeji půlky jatečných prasat,
1 kg za cenu 53,- Kč včetně DPH. Prodej proběhne v pátek 24. listopadu. ve 13.00 hodin na
Dolní farmě v Čejkovicích. Příjem objednávek je do středy 22. listopadu v kanceláři živočišné
výroby nebo na tel. 518 362 605.



Ve čtvrtek 23. listopadu v čase od 11 do 11.30 hod. se budou prodávat bylinné čaje
od otce Pleskače, kterého znáte z bylinkové poradny Českého rozhlasu Brno. V
nabídce bude i vánoční čaj, rakytníkový a ostropestřecový olej, rakytníkový sirup a
bylinné sirupy na kašel, na močové cesty, na vysoký tlak, na paměť i na oči, dále
bude v nabídce kustovnice, kozlíkové tablety a různé masti na bolavá záda svaly a
klouby i kostivalový gel. Za akční cenu se bude prodávat bylinný sirup na játra a na
žlučník.



Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Starý Poddvorov pořádá dne 25. 11. 2017 bruslení na zimním
stadionu v Hodoníně. Bruslení začíná od 12.15 do 13.15 hodin, odjezd autobuse je v 11.45
hodin. Zveme všechny děti, ale pouze s doprovodem dospělé osoby a do 10 let je nutná
přilba (může být i cyklo).



MUDr. Hrbáčová oznamuje, že v pátek 24. 11. nebude ordinovat. Akutní stavy ošetří MUDr.
Herůdková na Čejči nebo ve Velkých Bílovicích.



Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci ve čtvrtek 23. 11. v KD od 14.00 do
16.00 hodin prodej svých výrobků. Jedná se o dámské vycházkové a společenské šaty,
svetříky, halenky z kvalitních elastických úpletů, vše i v nadměrných velikostech a doprodej
pánských košil. Přijďte se podívat a nakoupit kvalitní české zboží.



TJ Poddvorov hledá nájemníka do pohostinství na hřišti. Přihlásit se můžete u pana Hynka
Winklera nebo na tel. 602 515 432.



Ve čtvrtek 23. 11. se koná v KD v Novém Poddvorově Kateřinská mše svatá. Začátek je v 17.00
hodin. Po mši svaté se bude konat sousedské posezení s malým občerstvením.

