
HLÁŠENÍ 

ze dne 30. 9. 2020 
       

Studio Fit pod vedením Kateřiny 

Kosíkové Vás zve na nové fitness lekce 

v Čejkovicích, které začínají 1. 10. 

2020. Každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 

hodin probíhají lekce BODYFORMINGU a od 19:00 

do 20:00 hodin lekce Pilates. Na lekci si postačí vzít 

pohodlné oblečení a pití, karimatku. O vše ostatní se 

postará profesionální fitness trenérka. Registrace na 

mobilu: 722 906 389. 

 

Oznamujeme občanům, že v pátek 

2. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a 

v sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 do 

14:00 hodin se konají volby do 

zastupitelstva jihomoravského 

kraje. Volební místnost bude tradičně v Infocentru 

obecního úřadu, vchod je ze dvora. V případě, že jste 

neobdrželi do vašich schránek hlasovací lístky, můžete 

o ně požádat volební komisi přímo ve volební místnosti. 

 

Místní knihovna bude v sobotu 3. 10. 2020 z důvodu 

voleb uzavřena. 

 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, 

bude zítra ve čtvrtek 1. října od 10:55 do 11:10 v naší 

obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, králičího, vepřového a hovězího masa, 



poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného 

sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude 

probíhat prodej českých vajec. Dále například: 

 

hovězí líčka 239 Kč/kg, krůtí prsní 

řízek 199 Kč/kg, vepřová krkovice 

119 Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 

99 Kč/kg, hovězí přední s kostí 109 

Kč/kg, VEPŘOVÁ MASITÁ ŽEBRA, sádlo škvařené 

od 89 Kč/kg, kachní polévková směs 39 Kč/kg, 

špekáčky, klobásy, tlačenka, paštiky, masové rolády aj. 

Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

 

MUDr. Marek Uřičář oznamuje, že z důvodu nemoci 

bude ordinace 1. a 2. 10. uzavřena. Dále oznamuje, že 

očkování proti chřipce začne v pondělí 5. 10. Rizikové 

skupiny a pacienti nad 65 let mají očkování zdarma. 

Ostatní zájemci platí poplatek za vakcínu 350 Kč. Toto 

očkování není očkování proti nemoci Covid-19. 

 

Firma Elektro Zrůcký Kobylí, 

 upozorňuje občany na probíhající 

akci Proton, letáky najdete ve 

Vašich schránkách. Nabízí akční televizory a setoboxy 

připravené na novou normu vysílání. Dále - chladničky, 

mrazničky, sporáky, pračky, malé kuchyňské spotřebiče 

a další elektroniku ve slevě. Přijímá i telefonické 

objednávky, zboží přiveze až k vám domů.  

Informace na prodejně Elektro Zrůcký Kobylí, 

telefon 519 431 181. 


