
 

HLÁŠENÍ 

ze dne 27. 3. 2019 

 

                                             

Firma Kohaplant, spol. s r.o., prodejce ovocných 

dřevin, uskuteční prodej ovocných stromků a balených 

růží a speciálního hnojiva na podporu kořenového 

systému. Švestky pouze za 99 Kč. Kořeny jsou ošetřeny 

speciálním disperzním gelem, který chrání kořeny před 

vysušením. 

Prodej proběhne ve čtvrtek, 4. dubna 

od 11:30 do 11:50 na obvyklém 

prodejním místě.  

 
 

Jaroslav Novák vás zve na svůj 

narozeninový koncert, který se 

uskuteční 5. dubna od 19 hodin 

v Kulturním domě Zemědělská a.s. 

v Čejkovicích. Pořadem provází Karel 

Hegner. Na setkání se těší žáci a kolegové Jaroslava 

Nováka.  

 

Dům kultury Hodonín Vás zve na tradiční prodejní 

výstavu „Hodonínská zahrada – jaro 2019“, která se 

uskuteční v prostorách Domu kultury v Hodoníně 

v pátek 5. dubna od 12:00 do 18:00 hodin a v sobotu 

6. dubna od 9:00 do 18:00 hodin. Vstup je zdarma. Na 

výstavě můžete nakoupit veškerý sortiment zahradního  

 



 

nářadí, techniky, ovocných stromků, okrasných dřevin, 

citrusů, kaktusů, cibulovin, semen, sazenic a veškerých 

doplňků do zahrad a domácností. V průběhu celé 

výstavy bude probíhat poradenská služba v pěstování 

pokojových a zahradních rostlin. Jako doplňkový 

program proběhne škola malování velikonočních 

kraslic. 

 

 

 

Obec Vacenovice Vás zve na 

Velikonoční jarmark, který se 

koná v sobotu 30. března od 13 

hodin a v neděli 31. 3. od 10 

hodin v Kulturním domě ve 

Vacenovicích. Součástí jarmarku je po oba dva dny od 

14:30 hodin doprovodný kulturní program. Připraveny 

jsou také dílničky pro děti.  

 

 



 

V sobotu 30. 3. v 16 

hodin se uskuteční 

v knihovně akce Noc 

s Andersenem. Paní 

knihovnice prosí všechny 

přihlášené, aby se 

dostavili před 16. hodinou 

do knihovny, sebou 

vyplněné přihlášky a 

potřebné věci. Prosí o 

včasný příchod všech přihlášených. Provoz knihovny 

bude v tento den omezen z důvodu příprav na akci, 

knihovna tedy bude otevřena pouze od 12 do 13 

hodin!!!  

 

 

Základní škola a Mateřská škola Čejč zve všechny 

budoucí prvňáčky a jejich rodiče k Zápisu do 1. třídy 

základní školy pro školní rok 2019/2020, který se 

koná v pondělí 15. dubna od 14 do 17 hodin v budově 

základní školy v Čejči. K zápisu si s sebou vezměte 

občanský průkaz a rodný list dítěte.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V sobotu 30. března od 13 do 13:30 bude na místním 

hřbitově kamenická firma Suchánek-Holub přijímat 

objednávky na tyto služby: kompletní opravy starých 

pomníků, čištění obrub a soklů od mechu, stavění 

nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a 

stříbrem, dodání zákrytových desek ze žuly, drtě, 

lampy, vázy a další hrobové doplňky. 

 

 

 

Drůbežárna Prace bude v úterý 2. 4. v 8:45 hod.  

prodávat: kuřice všech barev, chovné kohouty, roční 

slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny 

mulard, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové 

doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 

Kč/ks.  

 

 
 

 

 
 


