
HLÁŠENÍ 

ze dne 3. 8. 2020 
       

Firma E.ON Distribuce oznamuje, že 

z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy bude dne 6. 8. 2020 od 

7:30 do 15:30 přerušena dodávky elektrické 

energie v těchto oblastech: 

Hlavní od č. p. 57 a č. p. 1 po č. p. 398 (konec obce 

směr Čejč), Doliny č. p. 92 a dále od č. p. 153 po 

Hlavní, Za Humny od č. p. 155 po sklepy, Pod Sklepy, 

lokalita vinných sklepů, od č. p. 129 po č. p. 33 a č. p. 

116. 

 

Policie ČR upozorňuje občany, že se na Hodonínsku, 

Břeclavsku a Uherskohradišťsku pohybuje vloupač, 

který vykrádá rodinné domy. Jeho cílem jsou domy na 

okraji obce a zajíždí tam především v dopoledních 

hodinách. Policisté po něm intenzivně pátrají a apelují i 

na veřejnost, aby lidé byli obezřetní, všímali si pohybu 

cizích lidí a požádali o spolupráci i své sousedy, když 

nemůžete být doma. 

 

Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a. s. Ratíškovice 

oznamuje, že ve středu 5. 8. v 10:30  bude v naší obci 

prodávat krmné směsi pro hospodářská zvířata - králík 

25kg za 220,-; nosnice - sypká 25kg za 245,-; nosnice -

granule 25kg za 250,-. Produkty jsou nabízeny v 

baleních po 10 kg a 25 kg, vše za výhodné ceny. Více 

informací a objednávky na telefonu: 727 982 766. 



 

Chovatelské potřeba, vinařské potřeby a drogerie 

Hovorany paní Šťastná oznamuje, že obchod je 

otevřen i přes částečné uzavření komunikace a je 

domluveno, že zákazníci mohou do obce vjíždět i přes 

omezení dopravními značkami.  

 

Obchod nabízí: postřiky na vinice, ovocné sady a 

zeleninu, hnojiva v baleních po 3, 10 a 25 kg, zeminu, 

substráty, rašeliny, mulčovací kůru, netkané textilie, 

grilovací brikety, dřevěné uhlí a podpalovače, krmivo 

pro psy a kočky, krmivo pro drůbež, slunečnici, proso, 

oves, nástrahy na škůdce, dezinfekční prostředky, 

antibakteriální mýdla a gely, prací gely, aviváže, tekutá 

mýdla a další drogerii. Dále nabízí bazénovou chemii 

VODNÁŘ – sypaný chlor, funkční tablety, mořskou sůl 

do bazénů, filtrační písek, maskovač tvrdosti, savo do 

bazénů, síťky, plováky, aj. Nabízí také poradenství 

s údržbou vody – možno i u Vás doma u bazénu. 

Dohoda osobně nebo telefonicky na čísle 606 424 088. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


