HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Rodina po zesnulém p. Miroslavu Věžníkovi a rodina po zesnulé p. Evě Sladké
děkuje všem občanům za účast na pohřbu a květinové dary.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 30.9.2016 v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi
kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie.
Speciální akce: kotleta 109 Kč/kg, bok bez kosti 89 Kč/kg, koleno bez kosti 93
Kč/kg, jitrnice, jelita 99 Kč/kg, kabanos 89 Kč/kg, salám Vysočina 129 Kč/kg.
ČSZ-sdružení vinařů upozorňuje majitele vinic v tratích Stádliska,Barany a
Díly, že hlídání vinohradů končí 30.9.2016.
Pan Kutálek provádí veškeré zednické práce,cena dle dohody. Informace na
mobilu 731 741 980.
Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 1.10.2016 v době od
8:30h do 9:00h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a to
dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále sekání,
zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné kamenické
práce, Na přijaté zakázky platí velké slevy.
Soukromá vysoká škola, Evropský polytechnický institut, nabízí občanům
možnost přihlásit se ke studiu ještě v tomto akademickém roce. Studovat můžete
jak v denní formě na kampusu v Hodoníně, tak ve víkendové formě určené pro
pracující, a to v Hodoníně a v Kunovicích. Škola dále nabízí profesně zaměřené
studijní programy – LL.M., MBA a BBA. Bližší informace o možnostech studia
můžete získat na telefonním čísle: 606 301 224 nebo na webových stránkách:
www.edukomplex.cz.
Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru obráběče
kovů a zámečníka. Zájemci se mohou hlásit se na tel. č. 519 367 146 nebo emailem na info@metalworking.cz.
Pohřebnictví Charvát Radim, Klobouky u Brna, nabízí práci pro samostatně
pracujícího hrobníka na vlastní živnostenský list k dlouhodobé spolupráci. Bližší
informace na provozovně pohřební služby nebo na telefonním čísle 608 418 105.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 2.10.2016 ve 12:45h sehraje
na domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Rakvicemi, ve 13:00h
sehraje přípravka Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých Němčicích a v 15:00h
sehrají muži Krumvíř fotbalový zápas v Blatnici.

