
Hlášení 23. 9. 2021 

Knihovna oznamuje, že dnes 23. září je uzavřena z technických důvodů. 

Obecní úřad oznamuje vinařům, že se platí v knihovně spotřeba vody ve sklepech, a to v pondělí 
od 17.00 do 19.00 hodin a ve čtvrtek od 14.00 do 19.00 hodin. Stav vodoměru vemte s sebou.  

Obecní úřad oznamuje občanům, že od pondělí 20. září 2021 se na hřbitově stříhají chvojky, 
proto žádáme občany o úklid hrobů od výzdoby, aby nedošlo k jejímu poškození. Děkujeme. 

Firma Lukrom plus s.r.o. přijme brigádníka na farmu do Dolních Bojanovice. Více informací 
na telefonu: 703 864 805. 

Obecní úřad oznamuje občanům, že v sobotu 25. září 2021 proběhne na Výletišti pod zeleným 
sběr nebezpečného a objemného odpadu v době od 9.00 do 13.00 hodin a zároveň se bude konat 
po obci sběr železa. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 25. 9.  ve 12:45 hod. u kostela prodávat: 

mladé kuřice  a chovné kohouty za 200 Kč/ks, slepice ve snášce, 

brojlerová kuřátka, jatečné kachny 

krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky,  

dále pak bude vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

Ovocnářství Jansta Velké Bílovice oznamuje, že zahajuje prodej jablek  a hrušek Velkých 
Bílovicích na tzv. míchárně sklepní ulička Ke kapličce. Pravidelné prodeje vždy : PO-ST-PÁ 
od 14.00 do 17.00 hodin a v SO od 9.00 do 12.00 hodin. Mimo provozní dobu a bližší info na 
tel: 721 534 127. Info také na www.ovocejansta.cz, facebook Ovocnářství Jansta. 

BLANÁŘ NÁBYTEK  Brumovice č. 410, okr. Břeclav, přijme do 
pracovního poměru nové zaměstnance na pozici: 

Konstruktér, vývojář nábytku, technolog, mistr a vedoucí stolařského provozu  

- Požadujeme vzdělání SŠ/VŠ v nábytkářském oboru 
- Nabízíme plat 30-50 tis. hrubého podle typu pozice, 5 týdnů dovolené a 

další firemní benefity 
- Po zapracování nabízíme využívání služebního automobilu. 
-  Bližší informace o všech volných pracovních pozicích 

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

 
 

http://www.ovocejansta.cz/
http://www.blanar.cz/

