
HLÁŠENÍ 6. 10. 2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ve dnech 8. a 9. října se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební 

místnost se nachází v infocentru obecního úřadu a bude otevřena v pátek od 14:00 do 

22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do14:00 hodin. V případě, že jste neobdrželi do vašich 

schránek hlasovací lístky, můžete o ně požádat volební komisi přímo ve volební místnosti. 

S přenosnou urnou budou chodit členové volební komise v sobotu 9. 10. 2021 od 11:00 do 

13:00 hodin. Zájemci o hlasování do přenosné urny volejte na telefon 777 056 120. 

_______________________________________________________________________ 

Místní knihovna bude v sobotu 9. října 2021 z důvodu voleb uzavřena. 

__________________________________________________________________________ 

V zahradnictví Ing.Košťála ve Velkých Bílovicích se bude prodávat krouhané zelí a to v 

v pátek 8.října a 15.října od 8.00 do 16.45 hodin. Cena krouhanky 15 Kč/ kg.  Dále se 

bude prodávat  červená paprika a jiná zelenina. Bližší informace na telefonu 777595962. 

__________________________________________________________________________ 

Dům Kultury Hodonín srdečně zve na koncert Mistříňanky, který se koná zítra tj. čtvrtek 

7. 10. 2021 od 18 hodin. 

________________________________________________________________________ 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude zítra ve čtvrtek 7. října 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: 

Králík celý 199 Kč/kg, hovězí přední s kostí 139 Kč/kg, krůtí horní stehno 129 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, škvarky, paštiky, masové rolády aj. 

Příjem objednávek na telefonu 777 814 413.  



 

__________________________________________________________________________ 

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 7. 10.  v 8:45 hodin prodávat roční slepice, mladé 

kuřice za 200 Kč/ks, jatečné kachny, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky. 

Dále vykupuje králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

__________________________________________________________________________ 

Vinařská sezóna je v plném proudu. Přijďte se přesvědčit, že v Ráji nakoupíte vše, co jako 

vinař potřebujete, za bezkonkurenční ceny. Akce platí do konce října. Využijte této 

příležitosti a přijeďte za námi do Čejkovic nebo nakupte na našem 

eshopu: www.vinarskyraj.cz. 

__________________________________________________________________________ 

Pekařství Křižák v Kloboukách u Brna hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Do tajů 

řemesla rádi zasvětí a směny si zvolí každý podle sebe. Dále do týmu přijme šikovné 

spolupracovníky na expedici. Práce je v odpoledním čase a vhodná i pro studenty. Pro více 

informací volejte 602 641 137 nebo pište na email milos@pekarstvikrizak.cz. 

__________________________________________________________________________ 

 

Vinařství SPIELBERG v Archlebově vás zve v pátek 8. Října od 11hodin na akci 

Přivítání mladých vín a moštů. Těšit se můžete na krajové speciality, cimbálovou muziku, 

dobroty z kachního masa a burčák. Akce se koná v pátek 8. října v 11:00 hodin a je 

zdarma. Těšíme se na setkání! 
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