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Soukromý prodejce z Vacenovic oznamuje, že dnes 20.1.2020 nepřijede 

z důvodu vyprodání jablek. Přijede v náhradním termínu a to v pondělí 

27.1.2020. Čas bude upřesněn. 

Oznamujeme, že byly nalezeny pánské (chlapecké) brusle. Kdo je ztratil, nechť 

si je vyzvedne na OÚ. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že od pondělí 

20.1.2020 do pátku 24.1.2020 neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

Do naší obce přijela čistírna peří dnes 20.1. a zítra 21.1.2020 v době od 8:00h do 

18:00h u KD. Čistí peří na počkání, šije prošívané deky, duchny polštáře, 

dodává novou sypkovinu, opravuje deštníky, brousí nože, nůžky na drůbež, 

šajby a nože do masových mlýnků. 

Soukromý prodejce z Vacenovic oznamuje, že dnes 20.1.2020 nepřijede 

z důvodu vyprodání jablek. Přijede v náhradním termínu a to v pondělí 

27.1.2020. Čas bude upřesněn. 

Oznamujeme, že informační schůze (konzultace jednotlivých návrhů přípojek 

s projektanty) ohledně kanalizačních přípojek se uskuteční v úterý 21.1.2020 od 

9:00h do 19:00h v KD.  

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 23. ledna od 

10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat 

prodej českých vajec. Dále například: Škvařené sádlo od 89 Kč/kg, Kuřecí prsní 

řízky od 119 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky od 49 Kč/kg, jitrnice, jelita, tlačenku, 

cigáro, špekáčky, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

Dne 25. ledna se v kulturním domě v Krumvíři uskuteční Společenský večer, 

který pořádá Spolek terezínských vinařů. K tanci a poslechu bude hrát dechová 

muzika Taburčanka z Dambořic. Jak je již tradicí, nebude chybět bohatá 

tombola, doprovodný program, fotokoutek a letos se můžete poprvé těšit na 

volnou degustaci vína, nejen od vinařů z Terezína. Srdečně zvou pořadatelé. 

Firma Rostislav Hložek s.r.o. Bošovice přijme do trvalého pracovního poměru 

prodavačku, prodavače na prodejnu s průmyslovým zbožím. Pracovní doba od 

7:00h do 15:00h. Více informací na tel. č.: 608 330 442 nebo osobně na 

provozovně v Bošovicích. 


