
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Rodina po zesnulém p. Bohumilovi Pelouškovi děkuje všem občanům za účast 

na pohřbu. 

MUDr. Blánář oznamuje, že v pátek 1.3.2019 neordinuje. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 25.2.2019 do 1.3.2019 neordinuje. 

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. 

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 ve čtvrtek 28.2.2019 od 13:30h do 14:00h. Tel. č.: 

736 126 552. 

Soukromý zemědělec bude ve čtvrtek 28.2.2019 ve 14:00 h prodávat u KD 

brambory 1 kg - 14 kč, cibule 1 kg - 20 kč, česnek 1 kg - 100 Kč, jablka 1kg - 15 

Kč, hrušky 1.kg - 20 kč, sadbové brambory - těchto odrůd - marabel a dali 1 kg - 

16 kč, domácí vejce 1 kus 3 Kč. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 2.3.2019 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice 

všech barev, chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro nosnice a králíky za 

120Kč/10kg , vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 

Kč/ks. 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích hledá do svého týmu nové 

pracovníky na pozice: Strojník lisu, Obsluha balící linky, Pracovník zakázkové 

výroby, Provozní údržbář – zámečník, Provozní údržbář – elektrikář, 

Referentka dopravy. Nabízí: práci ve stabilní české společnosti na HPP 

s možností rozvoje, nadstandartní příplatky, zaškolení, výrazné zaměstnanecké 

slevy, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na stravování, zvýhodněné 

telefonní tarify. V případě zájmu kontaktujte paní Ticho na tel.: 737 285 104, e-

mail: ticha@diton.cz. 

http://www.vinarskyraj.cz/

