HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 2.9.2021 neordinuje a v pátek 3.9.2021
ordinuje pouze do 12h.
Od 1. září začínají probíhat v tělocvičně lekce cvičení zaměřené na formování
postavy, spalování tuků a budování kondice (bodyforming, kruhový trénink),
které začínají v 18:00, dále v 19:10 pro vaše zdraví a vitalitu páteře - cvičíme
jógu. Cvičení bude probíhat každou středu. Rezervace možné na tel číslo 776
707 590, více info na www.figuravkondici.cz.
Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP technologa na
jednosměnný provoz s platem 35-40 000,- Kč a pracovníka do práškové lakovny
na dvousměnný provoz, plat 30-35 000,-Kč . Nástup možný ihned – tel. 724
346 286.
Kloboucká prádelna přijme ihned pracovnice a také brigádnice na praní a
žehlení prádla. Bližší informace na telefonním čísle 602 170 172 nebo přímo v
provozovně Prádelny na ulici Nádražní 726, Klobouky u Brna.
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů. Bude
provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize,
kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a
kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 14.9.2021.
-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč,-cena za kontrolu a čištění
plynového kotle je od 350 Kč, -cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč,
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.
Obec Čejč nabízí k pronájmu Restauraci v budově sokolovny čp. 234, včetně
přilehlých prostor. Nabídky na pronájem nebytových prostor musí obsahovat:
Záměr využití provozovny, nabídku ceny pronájmu a kvalifikační předpoklady.
Nabídky se podávají do pátku 24. září do 10:00 hodin v zalepené obálce
s označením „Pronájem restaurace – sokolovna - neotvírat“ na podatelně
Obecního úřadu v Čejči. Bližší informace na úřední desce.
Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí Vám
tyto služby: Kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub od mechu,
stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, dodání
zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. Firma
nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby. Firma se na místní hřbitově
zdrží za jakéhokoliv počasí v sobotu 4.9.2021 od 14:30h do 15:00h. Tel. č.: 736
126 552.

