
 

HLÁŠENÍ 4. 8. 2021 

_________________________________________________________________________________________ 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 7. 8.  v 8:45 hodin prodávat mladé kuřice  a chovné 

kohouty, slepice ve snášce, brojlerová kuřata, káčata, krůty, husokačeny Mulard, jatečné 

kachny, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky. Dále vykupuje králičí kožky za 

10 Kč/ks. 

_______________________________________________________________________ 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude zítra ve čtvrtek 5. srpna v čase od 

13:25 do 13:40 u autobusové zastávky nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného 

sádla za nízké ceny. Například: Hovězí roštěná 299 Kč/kg, králík celý 199 Kč/kg, hovězí 

přední s kostí 139 Kč/kg, vepřová krkovice s kostí 109 Kč/kg, vepřová masitá žebra 89 

Kč/kg, kuřecí křídla XXL 64 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 21 Kč/kg, klobásy, špekáčky, 

škvarky, paštiky, masové rolády aj. 

Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413. 

__________________________________________________________________________ 

Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě je do pátku 6. 8. k podepsání Petice za snížení 

vodní hladiny Čejčského potoka, vybagrování letitých nánosů a kultivace koryta, aby se 

umožnilo volnému odtoku srážkové a povrchové vody z obecní kanalizace. Za petiční 

výbor děkuje Ing. Jan Boubín. 

______________________________________________________________________ 

BLANÁŘ NÁBYTEK  Brumovice přijme do pracovního poměru nové zaměstnance na 

pozici dělník v čalounickém provozu, čalounice, řidič kamionu, skladník, nákupčí se znalostí 

angličtiny, technolog výroby a pracovník IT oddělení a další . Bližší informace naleznete 

na www.blanar.cz či na telefonním čísle 727 807 451 nebo 519 440 651. 

_________________________________________________________________________ 

Hotel Kraví Hora v Bořeticích přijme někoho šikovného, spolehlivého a usměvavého na 

pozici SERVÍRKA-ČÍŠNÍK. Nástup možný ihned na HPP.  Pro více informací volejte 

telefon 724 558 277 nebo posílejte své životopisy na   e-mail:reditel@kravihora.cz 

__________________________________________________________________________ 

Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP svářeče a zámečníka, plat 30-

40 000,-Kč . Nástup možný ihned. Bližší informace na telefonu 724 346 286. 

_______________________________________________________________________ 

 

http://www.blanar.cz/


 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. bude v naší obci provádět revize kotlů na tuhá paliva. 

Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.  

Termín revizí a kontrol se uskuteční v NEDĚLI dne 15.8.2021 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 kč 

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč 

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989 

__________________________________________________________________________ 

 


