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6.12.2021 - HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU 

1. Obecní úřad 

Obecní úřad je pro nemoc uzavřen. Nutné záležitosti je možné vyřídit po tel. domluvě. 

2. 0becní úřad 

Dne 15.12.2021 v 18.00 se bude v sále OÚ konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva. 

3. 0becní úřad 

V neděli 12.12 v 18.00 se bude konat v kapli sv. Donáta adventní koncert dechovky 
Boršičanka Antonína Koníčka. Během koncertu bude potřeba dodržovat ochranu úst a nosu. 

4. Polikinika Zastávka 

Poliklinika Zastávka oznamuje : 

MUDr. Valeš nebude ordinovat 10.12., zástup MUDr. Kuderová 7.30 - 12.00. 

 

5. MUDr. Zelníčková a MUDr. Ševčík 

MUDr. Zelníčková a MUDr. Ševčík upozorňují, že vzhledem k epidemii je velice vhodné 
očkování proti chřipce. K očkování je možné přijít i bez objednání kdykoliv v ordinační době. 

6. Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve středu 8. prosince v naší obci nabízet 
široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých 
masouzenářských výrobků, zabijačkových výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. 
Například: 
Králík celý chlazený 199 Kč/kg, krůtí prsní řízek 179,90 Kč/kg, hovězí přední s kostí 139,90 
Kč/kg, krůtí horní stehno 129,90 Kč/kg, vepřová masitá žebra 89,90 Kč/kg, výpečky 89,90, 
kuřecí křídla XXL 64,90 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 23,90 Kč/kg, klobásy, špekáčky, jitrnice, 
jelita, tlačenka, paštiky, masové rolády aj. 
Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413. Prodej proběhne ve středu v čase nově od 
14:25 do 14:35 u kostela 

7. Vinařství Holánek 

Vinařství Holánek přijede v sobotu 11.12.  s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní sudová a 
lahvová vína. Tento týden bude za zvýhodněnou cenu lehké Veltlínské zelené jen za 120 Kč 
(běžně za 150 Kč) nebo Sauvignon s vůní zralých broskví a angreštu za pouhých 165 Kč 
(běžně za 220 Kč). Vinotéka bude jezdit jednou za dva týdny a bude stát od 15:35 - 16:05 
naproti kostelu na zámkové dlažbě u hl. silnice. 


