HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Blanář oznamuje občanům, že do 21.8.2015 nebude ordinovat z důvodu
dovolené.
Oznamujeme občanům, že kdo ztratil peněženku, může si ji vyzvednout na OÚ.
Oznamujeme občanům , že z důvodu nepříznivého počasí bude dnes 19.8.2015 a
v sobotu 22.8.2015 skládka uzavřena.
Soukromý pěstitel z Kobylí nabízí letní hrušky máslovky RADANA, KLAPOVA
A VILIEMSOVA. Vhodné na konzum , sušení a konzervaci. Dále nabízí švestky
odrůda STENLY ke konzervaci a pálení. Bližší informace a objednávky na tel.
č.: 728 251 473.
ČZS – sdružení vinařů Krumvíř oznamuje vlastníkům vinic na tratích Díly,
Barany a Stádliska, že hlídání vinic začíná 26.8.2015. O ukončení budeme včas
informovat.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 21.8.2015 v 9.00 hodin ke KD. Speciální akce: hovězí
zadní 209 Kč/kg, vepřové plecko 95 Kč/kg, koleno bez kosti 79 Kč/kg, hřbetní
sádlo 41 Kč/kg, dršťková polévka 330g 19 Kč/ks, paštika ve skle 300g 39 Kč/ks.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 22.8. v 8:30 hod. u K.D. prodávat: kuřice a
chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, brojlerová
kuřata a káčata, housata, krůty, husokačeny, jatečné kachny 3-4kg, cena 190
kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, dále pak vykupovat králičí kůže,
cena až 10 Kč za kůži.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 22.8.2015 od 10:30h sehraje
na domácím hřišti mužstvo Krumvíř fotbalový zápas s Vacenovicemi.
Firma CTS Moravia přijme do stálého poměru operátora CNC, frézaře, svářeče.
Požadujeme pečlivost, technické myšlení. Nabízíme příjemný kolektiv, stabilní
příjem. Dále Vás firma CTS Moravia zve do své prodejny stolařských potřeb,
různých nástrojů i pro domácí kutily, drobné opraváře, provozní doba od 7h do
15h. Prodejna se nachází v bývalém areálu KOPOS – na sušce. Bližší informace
na tel. č.: 730 105 989.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme řidiče na rozvoz pečiva.
Požadujeme: spolehlivost, komunikační schopnosti, řidičský průkaz sk.B.
Nástup možný ihned. Bližší informace na tel.č.: 777 161 737 nebo email:
gabina@pekarstvikrizak.cz.
Národní soutěž vín Velkopavlovické vinařské podoblasti je prestižním kláním
přihlášených vín o jejich zařazení do Salonu vín ČR.
Akce proběhne dne 22.8.2015 pod garancí Svazu vinařů ČR a ve spolupráci
Národního vinařského centra.
Využijte jedinečné možnosti ochutnat všechna vína ucházející se o zařazení do
Salonu vín ČR. V Sále společenského domu, za doprovodu cimbálové muziky
Gracia, se můžete od 14.00 do 20.00 hodin bavit nad skleničkou dobrého vína.
Vstupné činí 300,- Kč. V rámci doprovodného programu se dočkáte také
vystoupení Hustopečské chasy, která Vás v 17.00 hodin před Společenským
domem naláká svým programem "Zarážání hory" na ulici Na Hradbách. Zde
pak po folklórním pásmu můžete pokračovat v ochutnávání vína ve sklípcích
hustopečských vinařů, ty pro Vás budou otevřeny od 18.00 hodin v obou
vinařským uličkách - ulice Vinařská i Na Hradbách.

