HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 17.9.2021 nebude ordinovat. Dále
oznamuje, že od pondělí 20.9.2021 se mohou pacienti objednávat na očkování
proti chřipce.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 16. září v čase od
13:00h do 13:20h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a
škvařeného sádla za nízké ceny. Například: Hovězí zadní 229 Kč/kg, králík celý
199 Kč/kg, hovězí přední s kostí 139 Kč/kg, vepřová krkovice s kostí 109 Kč/kg,
výpečky 95 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 21 Kč/kg, klobásy, špekáčky, škvarky,
paštiky, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DĚTSKÝ BAZÁREK, KTERÝ SE KONÁ V
SOBOTU 25. ZÁŘÍ V KULTURNÍM DOMĚ V BOŘETICÍCH. BAZÁREK JE
ZAMĚŘEN PŘEVÁŽNĚ NA PODZIMNÍ A ZIMNÍ TÉMATIKU. BUDE ZDE
MOŽNÉ NAKOUPIT BAZÁRKOVÉ A JINÉ VĚCI SPOJENÉ S DĚTMI.
PRODEJ ZAČÍNÁ V 8:00 HOD A KONČÍ VE 12:00 HOD.
Šenk u Fuka Morkůvky všechny srdečně zve na Oktobeer Fest a skotské hry,
kde se můžete těšit na mnoho druhů piva, výborné jídlo a také si přijít zasoutěžit
a vyhrát věcné ceny. Akce se koná 25.9.2021 od 13:00 hod. v areálu Šenk u Fuka
Morkůvky – podrobné informace naleznete na Facebooku či instagramu Šenk u
Fuka - těšíme se na vaši návštěvu.
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.
Kominík Michal Horáček z Hodonína, nabízí pravidelné prohlídky komínu a
veškeré kominické práce. Cena vč. čištění a protokolu o kontrole je 500,-.
Objednávky na tel.: 721 190 718 popř. www.vaskomin.cz.
Společnost Mamut agency oznamuje, že z důvodu podání návrhu společnosti
TICKET ART s.r.o na insolvenci, jsou nuceni představení Miroslav Donutil - Na
kus řeči a představení Vztahy na úrovni zrušit. Částky za vstupenky můžete
nárokovat u společnosti TICKET ART s.r.o. nebo podáním návrhu na
www.insolvencni-rejstrik.cz v případě, že vstupenky byly zakoupeny on-line
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nebo na pobočce společnosti TICKET ART. V případě zakoupení vstupenek na
Obecním úřadě v Krumvíři, můžete nárokovat vrácení částky za vstupenky na
tomto místě. Děkují za pochopení.

