
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Zasedání ZO se koná dnes 8.8.2018 v 19:00h v zasedací místnosti OÚ. 

Potraviny Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na kuřice stáří 13 

týdnů do 11.8.2018. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že ve čtvrtek 9.8.2018 bude otevřeno od 8:00h 

do 11:30h. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 6.8.2018 do pátku 10.8.2018 

neordinuje. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že od pondělí 6.8.2018 do pátku 10.8.2018 

neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 11.8.2018 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a 

kohouty různých barev, roční slepice, krůty, brojlerová kuřata, káčata, 

husokačeny, jatečné kachny o váze 3-3,5 kg za 190 Kč. Krmivo pro drůbež a 

králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

Akční sezóna ve Vinařském ráji v Čejkovicích vypukla! Firma Vinařský ráj vás 

zve do své prodejny v Čejkovicích a na webové stránky, kde můžete od 6. srpna 

do 31. října využít slevy až - 10% na nerezové nádrže, mlýnkoodstopkovače, 

vodní lisy, bedny na hrozny, vinařské kádě a další zboží. Pro více informací 

navštivte www.vinarskyraj.cz nebo volejte na číslo 777286654. 

Firma VEOS Pospíšil s.r.o z Dolních Bojanovic přijme do trvalého poměru nové 

zaměstnance na pozici elektrikáře pro práci v tuzemsku i v zahraničí. Práce je 

vhodná i pro absolventy. Uchazeči o práci v zahraničí alespoň základy AJ nebo 

NJ. Nástup možný ihned. Více informací na tel.: 721 087 374, popř. své 

životopisy zasílejte na e-mail: p.blahova@veos.cz. 

Paní Švagerková z Mutěnic oznamuje, že na telefonním čísle 776.711.992 a 

776.083.040  přijímá objednávky na hodovní koláče s náplní tvarohovou, 

ořechovou, povidlovou a makovou. Cena 4,20Kč/ks. Koláče budou k vyzvednutí 

dne 24.8.2018 v 18.00hod. před obecním úřadem.  

Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti 

jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.: 

602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách 

www.domacipecesenior.cz. 
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