HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
E.ON Česká republika, a.s. oznamuje občanům, že od 4.9.2015 do 14.9.2015
bude v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme
všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně napsali
výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu. Připravte si také
stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb a pod. V případě, že odečet nebude
možný v daném termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním číslem a stavem
zanechte na OÚ. Předem děkujeme.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce dnes 4.9.2015 v 9.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi kvalitní
české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. Speciální
akce: vepřová kýta 99 Kč/kg, vepřová kotleta s kostí 99 Kč/kg, vepřový bok s
kostí 79 Kč/kg, koleno zadní 69 Kč/kg, škvařené sádlo 0,5kg 29 Kč/ks, špekáčky
89 Kč/kg.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 5.9. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a
chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, brojlerová
kuřata a káčata, krůty, husokačeny, jatečné kachny 3-4kg, cena 190 kč/ks,
krmivo pro drůbež a králíky, dále pak vykupovat králičí kůže, cena 5 Kč za
kůži.
Společnost Stanislav Hovězák s.r.o. dřevovýroba v Kloboukách u Brna nabízí
volná pracovní místa na pozice obsluha stroje a obsluha kompaktního nakladače
řízeného smykem. Nástup ihned. Výhodné platové podmínky. Zájemci se mohou
hlásit na telefonním čísle 736 631 591. Firma prosí pouze vážné zájemce.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 6.9.2015 od 10:30h sehrají na
domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový zápas s Velkými Němčicemi, od 14:15h
sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas v Kloboukách a od 16:30h sehraje
mužstvo Krumvíř fotbalový zápas v Hovoranech.
Svazek obcí Modré Hory si vás dovoluje pozvat na Putování za burčákem po
Modrých Horách, které se uskuteční v sobotu 5. září 2015, oficiální start pod
rozhlednou Slunečná ve Velkých Pavlovicích od 9:00 hod. Oficiální cíl na Vrbici,
v lokalitě Stráž s otevřenými sklepy a scénkou Zarážení hory.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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.
Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění
komínů. Provádí také vložkování komínů za nejlepší ceny pro porovnání nebo
vytvoření cenové nabídky volejte 774 938 398. Staví také krbové obestavby dle
platných norem včetně revize více informací na www.kominem.cz.

