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Oznamujeme občanům, že od úterý 28.1.2020 do neděle 2.2.2020 budou plynaři 

zapisovat stavy plynoměrů. Žádáme občany, aby umožnili přístup k 

plynoměrům. V případě nepřítomnosti vylepte lístek se stavem a číslem 

plynoměru na viditelné místo. 

Cvičení pro ženy a mládež v Krumvíři probíhá každou středu od 18:00 - 19:00 

hod Bodyforming - formování problémových partií. od 19:00 - 20:00 Hod Jóga. 

Věnovat se Vám bude profesionálně školená lektorka s certifikací ministerstva 

školství. Na cvičení postačí s sebou pohodlné oblečení, pití, karimatka. Těšíme se 

info na mob: 722 906 389. 

Taneční škola Studio 1 v měsící únoru přijímá nové ČLENY do tanečních kurzů 

STREET DANCE PRO DĚTI  A MLÁDEŽ. PŘIHLASTE SVÉ DÍTĚ DO 

TANEČNÍHO KURZU děti se naučí v kurzu základní taneční styly včetně 

latinskoamerických, gymnastiku, držení těla. spoustu nových kamarádu, zdravý 

pohyb a mnoho dalšího. Taneční kurzy probíhají v KLOBOUKÁCH U BRNA 

každé pondělí a čtvrtek v Bořeticích STŘEDA PÁTEK. info na mob: 722 906 

389 nebo www.tstudio1.cz. 

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

si je vyzvedne na OÚ. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 1.2. v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé kuřice a 

chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové 

doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 1.2.2020 v době od 

15:15h do 15:45h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a 

to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí 

sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné 

kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 3.2.2020 od 13:30h do 14:00h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Idaret a Gala 1kg za 18-20 Kč, 

brambory Marabel po 25kg balení 13Kč/kg, cibule 15Kč/kg. 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 13.2.2020 v čase od 7:30h do 

13:00 bude přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací 

na zařízení distribuční soustavy a to v části Krumvíř – Rybníček včetně nové 

zástavby od trafostanice po č. p. 442 a 448, lokalita Pod Kunštátem, Dambořice 

http://www.tstudio1.cz/
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samota č. p. 455. Dne 17.2.2020 a 19.2.2020 v čase od 7:30h do 15:30h bude 

přerušena dodávka elektrické energie v části Padělky od č. p. 433 po č. p. 412 a 

96 včetně skladu č. p. 187. Dne 19.2.2020 v čase od 7:30h do 15:30h bude 

přerušena dodávka elektrické energie v části hlavní ulice Hodonínská od č.p. 38 

a č. p. 150 směr Kašnice po konec obce mimo č. p. 162, pod Humny KD, Padělky 

č. p. 412 a 96 až Hodonínksá u Hřbitova, v areálu ZD parcely K/420 (Barko), 

K/2795/85 (obec Krumvíř), K/2795/122 (Valihrach). Pro další informace volejte 

E.ON poruchovou linku 800 22 55 77. 

Firma Nábytek MIKULÍK Vranovice,vyhlašuje velký VÝPRODEJ  NÁBYTKU 

A  KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ na prodejně ve Vranovicích od 3.února do 

3.března 2020,z důvodu uvolnění skladovacích prostor pro novou kolekci. 

Vybraný sortiment nábytku slevňujeme až o 80%. Zveme srdečně zákazníky 

k výhodnému nákupu ve Vranovicích. 

Rodinná nábytkářská firma z Vranovic, hledá nové kolegy do svého týmu na 

pozici: Personalistka/Personalista. Nabízí: Měsíční fixní mzdu, Bonusy/prémie , 

Stravenky, přátelský kolektiv. Požadují: Příjemné vystupování , profesionalitu, 

velmi dobré znalosti na PC. KONTAKT: Petra Venková, mob. 608 746 080 

email: personalni@nabytek-mikulik.cz. 

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve k návštěvě divadla. V sobotu 

8.února v 19:30 hodin uvede Divadelní soubor Jiřího Voskovce ze Sázavy 

životopisný příběh o Karlu Hašlerovi. Děj hry provází diváky osudem českého 

herce a písničkáře od jeho příchodu do pražského Národního divadla, až po jeho 

smrt umučením v koncentračním táboře Mauthausen. Představení je plné 

známých písniček z Hašlerovy tvorby. Bližší informace najdete na webových 

stránkách boleradice-divadlo.cz, kde můžete provést rezervaci i zakoupení 

vstupenek. Prodej je možný také v pokladně divadla v pátek od 18 do 19 hodin, 

nebo hodinu před představením.  

ZŠ a MŠ Těšany přijme asistenta pedagoga na 0,75 úvazku. Nástup možný 

ihned. Podrobnější informace u ředitelky školy Mgr. Lady Hrabcové na tel. 

724324475 nebo emailem lada.hrabcova@zsamstesany.cz. 
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