
HLÁŠENÍ 

ze dne 22. 6. 2020 
       

Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a. s. 

Ratíškovice oznamuje, že ve středu 24. 6. v 10:30 bude 

v naší obci prodávat krmné směsi pro hospodářská 

zvířata - králík 25 kg za 220,-; nosnice - sypká 25 kg za 

245,-; nosnice -granule 25 kg za 250,-; krmiva pro 

kuřata, kačeny, a jiné. Produkty jsou nabízeny v 

baleních po 10 kg a 25 kg, vše za výhodné ceny. Více 

informací a objednávky na telefonu: 727 982 766. 

 

Vinařský ráj v Čejkovicích vás zve na 

Dny otevřených dveří, které se budou konat 

od úterý 30. června do čtvrtka 2. července. 

Těšit se můžete na slevy až 25 %, soutěž o poukaz na 

15.000,-- Kč, odborné přednášky a další doprovodný 

program. Občerstvení bude zajištěno.  
 

Firma E.on oznamuje, že z důvodu plánovaných prací 

na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka 

elektrické energie: 

 v úterý 23. 6. 2020 od 7:30 do 15:30. 

Vypnutá bude oblast u sklepů od č. p. 127 

po č. p. 135 a parcela č. 2627. 

 

Diakonie Broumov pořádá sbírku 

šatstva, bytového textilu, látek, domácích potřeb, 

lůžkovin, obuvi, galanterie, hraček, hygienických a 



dětských potřeb. Textil je nutné zabalit do igelitových 

pytlů, ostatní do krabic. 

Věci do sbírky můžete přinášet 

 ve středu 24. 6.  

od 8 do 17 hodin zadním vchodem do knihovny. 

 

Studio Fit1 Kobylí pořádá 

příměstské pohybové tábory pro děti 

v hotelu Kraví Hora v Bořeticích vždy v týdenních 

turnusech od 6. července do 20. srpna. Cena za osobu je 

2.400,-- Kč. V ceně je zahrnuta plná penze, pitný režim, 

bohatý program pro děti, sportovní aktivity, taneční 

lekce, vstupy na koupaliště a výlety, dárky, atd. Bližší 

informace a přihlášky volejte na tel. 722 906 389, nebo 

posílejte na e-mail info@tstudio1.cz. 

 

Společnost Tespra oznamuje, že náhradní svoz 

popelnic proběhne ve středu 24. 6. 2020. 

 

Do naší obce přijede ve středu 24. 6. 2020 soukromý 

prodejce a v čase od 11:15 do11:45 h. bude prodávat: 

čaje z Vysočiny porcované i volně sypané, vyráběné dle 

osvědčených receptur, k podpoře zdraví, ale i čaje pro 

chuť a pohodu, dále bylinné sirupy a ovocné 

koncentráty bez aromat a barviv, Dia sirup brusinkový, 

rakytníkový džusový koncentrát bez cukru, těstoviny z 

Blučiny: bramborové, grahamové, celozrnné , různých 

tvarů a bramborové těsto. 
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