
• Peøí, péøové pøikrývky a polštáøe

Vìci, prosíme, pøineste zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se nepoškodily transportem.

Obec 

   

  

 n klady na e
sti.

Jak to funguje?
Vezmeme si od V s kopii smlouvy a kopii vy v n , 
spoj me pop vku za v  dom os  a oslov me v ny 

dodavatele na trhu.  
Dodav udou nab zet sv  ceny v elektronic  aukci.
Z s e-li v e-Aukci v nu, n  m te,
podep te u jen smlouvu s v n dodavatelem.
O nic se nestar te. Z me 100% administrativ  servis.

Provoz

Klubovna na o m   

od 13.5.2013 do 17.6.2013

od 14:00  17:00 hod.

e na cest  k m.

 Nehrad t
  Bli  informace najdete na www.bolatice.cz a www.ecentre.cz

Kontak oba:

Ing. Martin Valu ek
T: +420 737 241 141
E: office@vhconsulting.cz

-

dalších mìst a obcí a prostøednic-

16,5 % a zemního plynu 

adatelskou firmou, která je bezúplatná a definuje práva                            

- Pøinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (vèetnì všech dodatkù a obchodních pod-

kopii roèního vyúètování spotøeby elektrické energie èi zemního plynu.

Obecním úøadu v Bolaticích od 13. 5. 

-

svém 20. zasedání dne 16. 4. 2013.

el: +420 737 241 141

v sobotu 11. kvìtna 2013 v dobì od 900 do 1100 hod.

vedle prodejny Drogerie TETA.

Dìkujeme.                                                                           

Janetta Gratzová

h testù zejména potravin, domácích 

spotøebitelských dotazù ohlednì reklamací, odstupování od smluv apod.

- Pá 9:00 – 17:00 hod.),

ací pro spotøebitele zamìøených na nejrùznìjší aspekty 

spotøebitelských práv,

•  samolepku „Nevhazujte reklamu“ na poštovní schránky.

                

T
bioodpad ze svých zahrad.

                  TS, s.r.o. Bolatice

Dnebo ve ètvrtek po tomto datu. Letos jsme se zapojili do této kampanì ve ètvrtek 25. dubna, 
kdy desítky obèanù vysazovaly stromky, vysbíraly pøíkopy podél cest i polní cesty od odpadkù, 
èistily studánky. Nìkteré spolky se pustily do likvidace náletových døevin. V  areálu bývalé 
skládky na Borové bylo vysázeno asi 30 nových stromkù, na 500 stromkù bylo dosázeno v obec-

a hasièi a obèané z Borové vysázeli na 150 šípkových keøù na staré skládce v Borové. 

školy, starší pak uklízeli okolí obce. 

pøednáška neuskuteènila a probìhne zøejmì v øíjnu. 
A jako odmìnu za zapojení se do Dne Zemì úklidem si všichni brigádníci mohli pøijít na høištì 
opéct buøta, setkat se s pøáteli, posedìt a pobavit se, ti menší se vyøádili ve skákacím hradì, 
vìtší pak na simulátoru surfu a všichni si mohli vyzkoušet støelbu ze vzduchovky. 

-
ného prostranství, výsadbou stromkù nebo zvelebováním okolí svého domu, dìkuje spolkùm 
a organizacím za podporu této kampanì a firmám za finanèní èi materiální zajištìní této akce. 
             


