HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 23.9.2021 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, brambory, cibuli, česnek a med.
MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že v pondělí
27.9.2021 neordinuje.
Firma z Bohumilic č.p. 112 zabývající se montáží osvětlení hledá do svého týmu
šikovné montážní techniky a elektrikáře. Nabízí odpovídající finanční
ohodnocení. Nástup je možný ihned. Informace v kanceláři firmy nebo volejte
na telefon 608 730 350.
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.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 25. 9. v 8:30 hod. prodávat u KD mladé
kuřice a chovné kohouty za 200 Kč/ks, slepice ve snášce, brojlerová kuřátka,
jatečné kachny, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak
vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
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
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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
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.
Firma z Bohumilic č.p. 112 zabývající se montáží osvětlení hledá do svého týmu
šikovné montážní techniky a elektrikáře. Nabízí odpovídající finanční
ohodnocení. Nástup je možný ihned. Informace v kanceláři firmy nebo volejte
na telefon 608 730 350.
Divadlo Boleradice srdečně zve na letošní novinku, romantický příběh, Pohádka
máje. Na webových stránkách divadla Boleradice najdete kompletní podzimní
program včetně předplatného "Rodiče s dětmi do divadla". Prodej vstupenek je
možný v pokladně divadla vždy hodinu před představením nebo na stránkách
www. boleradice-divadlo.cz.
Šimáček HS, spol. s.r.o. hledá nové spolupracovníky na pozici pracovník ostrahy
na pracoviště v Brumovicích. Vhodné pro invalidní důchodce nebo osoby
zdravotně znevýhodněné). Pro bližší informace volejte p. Ostřížka na tel. č.:
602 961 580 nebo e-mail: ostrizekv@simacek.cz.

