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Oznamujeme občanům, že kdo má zájem volit do Zastupitelstva kraje 2016 

prostřednictvím přenosné urny, nechť to nahlásí na OÚ. 

Oznamujeme občanům, že se našla malá botička (capáček) pro miminko hnědé 

barvy. Kdo ho ztratil, nechť si ho vyzvedne na OÚ. 

Pan Kotásek Pavel provádí veškeré zednické práce, včetně bouracích a 

výkopových prací. Nabídky prací na tel. č.: 731 741 980. Cena na domluvě. 

Předem děkuji. 

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve středu 5.10. od 16:00 do 16:15 h u 

KD prodávat brambory z Vysočiny na uskladnění  Adálá 8 Kč/Kg,  cibuli  12 

Kč/Kg, domácí česnek Dukát, hrušky 16 Kč/Kg , jablka od 12 Kč/Kg, čerstvé 

žampiony a hlívu ústřičnou další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a 

olejové svíčky za 10 Kč/ks. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 6.10.2016 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 55 až 88 Kč/plato. Dále prodej 

květák, brambory, cibule, švestky, jablka, česnek k sadbě i konzumaci a další.  

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 7.10.2016  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. 

Speciální akce: kýta 109 Kč/kg, lalok 49 Kč/kg, hlava 19 Kč/kg, hovězí krk z 

býka 179 Kč/kg, tlačenka 129 Kč/kg, škvarková pomazánka 39 Kč/ks. 

Drůbežárna Prace bude v pátek 7.10.  v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech 

barev + chovné kohouty  - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, jatečné 

kachny o váze 3-3,5 kg - cena 190 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + 

vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 

Mateřské centrum Na Myšáku v obci Těšany vás srdečně zve na podzimní 

bazárek dětského oblečení, sportovního vybavení a potřeb pro maminky a 

miminka, který se koná v sobotu 8. října od 9 do 12 hodin v tělocvičně Základní 

školy Těšany (bočním vstupem).  

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes přijímá objednávky 

na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční ceny. Pro využití této akční 

nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se 

právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-

332. Konzultace je vždy zdarma ! 
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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 e-

mailem 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 sobotu 8.10.2016 v 10:30h sehrají na 

domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový zápas s Nikolčicemi, ve 13:00h sehraje 

na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Křepicemi, v 15:00h 

sehrají muži Krumvíř fotbalový zápas s Veselí nad Moravou a v neděli 9.10.2016 

ve 12:45h sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas v Hlohovci.  
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