
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Vodovody a kanalizace Hodonín oznamují občanům, že do středy 11.11.2015 

bude pověřený pracovník provádět odečty vodoměrů. 

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. 

Rybářství Pohořelice Veselý Jaroslav bude ve středu 11.11.2015 u KD prodávat 

od 13:15h do 13:30h živé ryby – kapr I. třída 80,-Kč/kg, výběr 90,-Kč/kg, amur 

100,-Kč/kg, tolstolobik 58,-Kč/kg, pstruh 150,-Kč/kg, vejce a cibuli po 5kg a 

10kg balení – žlutá 12,-Kč/kg a červená 17,-Kč/kg. 

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. 

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. 

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. 

http://www.kominem.cz/

