HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme občanům, že byly nalezeny klíče u Keramičky. Kdo je ztratil,
nechť si je vyzvedne na OÚ.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 7.3.2019 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 2,-Kč až 3,20Kč/ks. Dále prodej brambory,
česnek, med a mák.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 8.3.2019 neordinuje.
Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky do 13.3.2019 na barevné
kuřice a kohouty. Stáří 13. týdnů.
Hlášení pro všechny vinaře a malovinaře. Společnost Naplnime.cz Vám nabízí
služby nové mobilní lahvovací linky, která přijede před Vaše vinařství a naplní
Vaše víno přímo u Vás. Stále máme volné termíny na duben, květen a
následující měsíce. Veškeré dotazy a objednávky volejte na 606 781 875 nebo
608 123 390, případně pište na info@naplnime.cz. Veškeré informace naleznete
na www.naplnime.cz.
Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 9.3.2019 v době od
15:00h do 15:30h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a
to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí
sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné
kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy.
Drůbežárna Prace bude ve středu 13.3.2019 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice
všech barev, chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro nosnice a králíky,
vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 27.3.2019
od 8:00h do 10:00h v oblasti Statek včetně Myslivny a od 12:00h do 14:00h
v oblasti ulice hlavní od č. p. 253 a 363 po Hrnčírnu a č. p. 364. Pro případné
další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo www.eon.cz.
Firma Vinařský ráj v Čejkovicích příjme na hlavní pracovní poměr
zaměstnance na pozici – skladník, prodejce, servisní technik a obchodní
konzultant. Pro více informací navštivte webové stránky Vinařského ráje
www.vinarskyraj.cz nebo volejte na číslo 606 663 774.

