HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ČZS sdružení vinařů oznamuje účastníkům zájezdu, že odjezd do lázní Mošoň je
v sobotu 14.11.2015 v 6h ráno od OÚ.
Aleš Foretník oznamuje, že bude vyplácet nájemné za užívání pozemků za rok
2015. Pronajímatele žádá, aby se dostavily do kanceláře v areálu bývalého
zemědělského družstva, a to vždy v pondělí a ve středu od 12 do 17 hodin do
konce měsíce listopadu.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že tento
týden do naší obce nepřijede z důvodu nemoci prodejce.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 12.11. v 8:30 hod. u K.D. prodávat: kuřice a
chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, jatečné kachny
3-4kg, cena 190 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, dále pak vykupovat králičí
kůže, cena 5 Kč za kůži.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 12.11.2015 od 9:30 u KD
prodávat: uz. bok, uz. maso, uz. kolena, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos,
klobásy. Dále bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 92,- / kg,
kýta 99,- / kg, kotleta 104,- / kg, krkovička 104,- / kg, bok s k. 65,- / kg, bok b. k.
75,- / kg.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 12.11. od 9:45 do 10:00 h u
KD, prodávat brambory na uskladnění z Vysočiny, cibuli, česnek, jablka,
čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony, rajčata, okurky, papriky, další ovoce a
zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 12.11.2015 od 10–10:30h u KD
prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 60 až 88 Kč/plato. Dále prodej
brambory na uskladnění, cibule, česnek, mák, med a výkup světlých suchých
letošních ořechů 130,-Kč/kg.
MUDr. Novotná oznamuje občanům, že v pátek 13.11.2015 proběhne Boj
s cukrovkou pohybem a chůzí. Sraz je u zdravotního střediska v Kloboukách u
Brna ve 14h. Podpoříme tak Mezinárodní den diabetu procházkou s výukou
„Nordic walking“.
Dále oznamuje, že v pondělí 16.11.2015 nebude ordinovat z důvodu dovolené.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění
komínů provádí také vložkování komínů a staví krbové obestavby dle platných
norem včetně revize pro informace volejte 774 938 398 webová stránka:
www.kominem.cz.

