
HLÁŠENÍ ze dne 25. 1. 

 
Místní knihovna oznamuje, že po domluvě se čtenářem 

je možná donáška knih domů a nebo vyzvednutí před 

knihovnou. Čtenáři můžou paní knihovnici kontaktovat 

na mailu mkrupicova@seznam.cz  nebo telefonu 

734419949 nejlépe smskou. 

 
 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví 

Bzenec nabízí žákům 9. tříd ve školním roce 2021/2022 

studium těchto oborů vzdělání: 

Čtyřleté obory s maturitou SOŠ 

Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí 

 

Tříleté obory SOU 

Cukrář, Zahradník, Kuchař – číšník, Lesní 

mechanizátor, Rybář 

 

Tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Potravinářská výroba, Zahradnické práce 

Více na www.sosbzenec.cz 

mailto:mkrupicova@seznam.cz
http://www.sosbzenec.cz/


Vodovody a kanalizace Hodonín oznamují občanům, že 

od pondělí 18. ledna bude navštěvovat jednotlivé 

nemovitosti zaměstnanec oddělení odbytu s obnovou 

smlouvy na vodné a stočné. Při ponechání dokumentu 

v poštovní schránce, je možno podepsaný předávací 

protokol a prohlášení vhodit do schránky VAKu 

umístěné na obecním úřadě. 

 
 

 

Vážení spoluobčané do naší obce přijede Kamenictví 

PIETRA a nabízí možnost 

objednávky na veškeré kamenické práce se zimní 

slevou až 30 %. 

 

Firma nabízí: 

-návrh, výrobu a montáž nových pomníků, 

-renovaci stávajících pomníků, 

-sekání a obnovu nápisů, 

-prodej a montáž náhrobních doplňků. 

 

Poradit, popřípadě objednat, si můžete za každého 

počasí ve středu 27.1.2021  

od 10.00 do 10.30hod. na místním hřbitově. 



Ve spolupráci s praktickým lékařem MUDr. Uřičářem, 

připravujeme očkování proti nemoci COVID 19.  

V 1. fázi půjde o očkování seniorů 80let a výše. V 

současné době se sice čeká na dodávky vakcín, ale až 

přijdou, chceme být připraveni. Kdo ze spoluobčanů 

starších 80let a výše má zájem o očkování, může se 

přihlásit na obecním úřadě buď osobně, nebo na 

telefonu 518361325, nebo u paní místostarostky na 

telefonu 607669919. Jako první se sice očkují senioři 

nad 80 let, ale mohou nastat situace, kdy bude potřeba 

vakcínu využít, proto se mohou přihlásit i spoluobčané 

od 70 let. Všechny zájemce si zapíšeme, vytvoříme 

časový rozvrh a až bude očkování připraveno, budeme 

je kontaktovat. 

 
 

Kuchyně u Kotů oznamuje, že rozváží do naší obce 

obědové menu. Pokud máte zájem odebírat obědy, 

neváhejte nás kontaktovat pro více informací na 

telefonu 704799338. 

Najdete nás také na facebooku, nebo na 

webu kuchyneukotu.cz 

http://kuchyneukotu.cz/


 


