HLÁŠENÍ
ze dne 8. 7. 2020
Drůbežárna Prace bude v pátek 10. 7. v 8:45
hod. prodávat:
mladé červené kuřice, roční slepice,
brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a krůty,
krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.

Ordinace MUDr. Marek Uřičář oznamuje, že v týdnu
od 13. do 19. 7. 2020 bude čerpat dovolenou.
Zastupuje Zdravotní středisko Hovorany.

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální
pracoviště Hodonín oznamuje občanům,
že v pondělí 13. 7. 2020 se budou v naší obci
pohybovat zaměstnanci katastrálního pracoviště
Hodonín, a to v souvislosti s aktuálně prováděnou revizí
údajů katastru. Pracovníci provádějící revizi údajů
katastru budou vybaveni reflexními vestami s logem
Katastrálního úřadu a rovněž služebními průkazy.

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi,
bude zítra ve čtvrtek 9. července od 10:55 do 11:10
v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího,
krůtího, kachního, vepřového a hovězího masa,
poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného
sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude
probíhat prodej českých vajec a české sezónní zeleniny.
Například:
krůtí prsní řízek 199 Kč/kg, uzená makrela bez hlavy
149 Kč/kg, vepřová plec 129 Kč/kg, kuřecí stehenní
řízek 109 Kč/kg, hovězí přední s kostí 109 Kč/kg, sádlo
škvařené od 89 Kč/kg, cibule 17 Kč/kg, nové brambory
15,90 Kč/kg, miroslavské špekáčky a klobásy, paštiky,
salámy, masové rolády aj.
Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Spolek zdravotně postižených občanů Čejč pořádá v
úterý 28. července zájezd na termální koupaliště
Čalovo. Zájemci se mohou hlásit do 23. července u paní
Marie Bravencové, Čejč, č. p. 406 v podvečerních
hodinách od 17 do 19 hodin, mobil 606 191 166. Odjezd
autobusu v 6:00 hodin od mlýna v Čejči. Vstupné činí
10 Euro, doprava pro členy SZPO 300 Kč, pro nečleny
400 Kč. Zápis je možný až po složení finančních částek.
Společnost Dřevo Habrovany nabízí prodej štípaného
palivového dřeva, tvrdého i měkkého, v délce polínek
25, 33 a 50 cm s dopravou až k vám domů. Více
informací a objednávky na telefonu 739 572 972 nebo
na webu www.drevohabrovany.cz.

