HLÁŠENÍ
ze dne 13. 7. 2020
Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a. s. Ratíškovice
oznamuje, že ve středu 15. 7. v 10:30 bude v naší obci
prodávat krmné směsi pro hospodářská zvířata - králík
25kg za 220,-; nosnice - sypká 25kg za 245,-; nosnice granule 25kg za 250,-. Produkty jsou nabízeny v
baleních po 10 kg a 25 kg, vše za výhodné ceny. Více
informací a objednávky na telefonu: 727 982 766.
Dětské oddělení
MUDr. Jarmila Zámečníková
oznamuje:
v pátek 17. 7. 2020 se v Hovoranech
ordinuje od 7,00 do 9,00 hodin,
v Mutěnicích se neordinuje.
------------------------------------Od 20. 7. 2020 do 31. 7. 2020 se z důvodu
dovolené neordinuje.
Akutní případy ošetří MUDr. Věra Demelová
po předchozím zavolání do ordinace
v Čejkovicích v době:
pondělí 7:30 – 9:30 hodin
úterý 7:30 – 9:30 hodin
středa 12:00 – 14:00 hodin
čtvrtek 7:30 – 9:30 hodin
pátek 7:30 – 9:30 hodin
telefon do ordinace Čejkovice 518 362 648.

Spolek proKRUMVÍŘ ve spolupráci s obcí Krumvíř
si Vás dovoluje srdečně pozvat na
“Winerun - Krumvířský vinařský běh",
který se uskuteční 1. 8. 2020 od 10:00 v Amfitéatru
národopisného stadionu v Krumvíři.
Na programu této charitativní akce jsou běžecké závody
všech výkonnostních a věkových kategorií, ochutnávka
vín místních vinařství, otevřené sklepy, vystoupení
mužských sborů, hudební zábava do večerních hodin s
DJ PMC a mnoho dalšího. Vítěz závodu bude vyvážen
vínem. Vstup volný.
Více informací na www.winerun.cz
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.

