
HLÁŠENÍ 15. 6. 2022 

________________________________________________________________ 

 

Kdo z rodičů má zájem o hru na hudební 

nástroj pro děti od 5 do 11let, ať se informuje na 

obecním úřadě. Při vyšším počtu zájemců bude 

dojíždět učitel hudby do Terezína. Kroužek 

bude fungovat od září. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Kamenictví PIETRA nabízí návrhy, výrobu a 

montáž nových pomníků, renovaci stávajících 

pomníků, sekání a obnovu nápisů, prodej a 

montáž náhrobních doplňků. Vše s 30% jarní 

slevou. Poradit, popřípadě objednat  si můžete 

za každého počasí ve čtvrtek 16. 6. 2022  

od 10.00 do 10.30h na místním hřbitově. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ordinace MUDr. Uřičáře oznamuje, že 

v pátek 17. 6. 2022 bude mít dovolenou. 

Zastupuje ZS Mutěnice. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Diakonie BETLÉM Vás zve na benefiční 

večer Klobouky v Kloboukách, který se uskuteční 

ve čtvrtek 16. června v 17 hodin v areálu 

Odstrčilovy vily v Kloboukách u Brna. Výtěžek 

akce bude použit na dokončení rekonstrukce 

Odstrčilovy vily, ve které Diakonie poskytuje 

odlehčovací služby seniorům. Pro návštěvníky je 

připravený bohatý program a občerstvení. 

 

___________________________________________________________________________ 

Pojízdná prodejna porcovny masa 

z Miroslavi bude zítra ve čtvrtek 16. 

června od 13:25 do 13:40h u autobusové 

zastávky nabízet široký sortiment českého 

kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, 

hovězího masa, poctivých 

masouzenářských výrobků, klobásy, 

špekáčky, škvařené sádlo, škvarky a 

NOVĚ VEJCE Z FARMÁŘSKÉHO 

VOLNÉHO CHOVU. Například: Krůtí 

prsní řízek 229,90 Kč/kg, králík celý 209 

Kč/kg, krůtí horní stehno 179,90 Kč/kg, vepřová pečeně bez kosti 159,90 Kč/kg, výpečky 

125,90 Kč, masitá žebra 115,90 Kč/kg, bavorská sekaná 99,90 Kč/kg, vejce z volného chovu, 

aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  



___________________________________________________________________________ 

Společnost Zemas, a.s. přijme do pracovního 

poměru na farmu skotu do Násedlovic nové 

kolegy. Jedná se o pozice: krmič, dojička a 

pracovník živočišné výroby – práce s 

manipulátorem. Nabízí práci v moderním 

prostředí a zaměstnanecké benefity. Mzdové 

podmínky 30 - 40 tis. Kč dle pozice + 13. plat. 

Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte na 

telefonní číslo 604 585 185. 

___________________________________________________________________________ 

 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 18. 6. v 

8:45h prodávat roční slepice, mladé kuřice a 

chovné kohouty, krůty, brojlerová kuřata, káčata 

a housata, krmivo pro nosnice a králíky, 

vitamínové doplňky. Dále vykupuje králičí kožky 

- cena 15 Kč/ks. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Přátelé dobré zábavy z.s. a Terezovská chasa 

oznamují, že v neděli 19. 6. se koná zvaní na 

Terezovské hody. Sraz je ve 13.30 u kapliček. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Spolek proKRUMVÍŘ ve spolupráci s obcí 

Krumvíř si Vás zve na “Winerun - Krumvířský 

vinařský běh", který se uskuteční tuto sobotu 18. 

6. 2022 od 10:00 v Amfitéatru národopisného 

stadionu v Krumvíři. Na programu této 

charitativní akce jsou běžecké závody všech 

výkonnostních a věkových kategorií, ochutnávka 

vín místních vinařství, otevřené sklepy, 

vystoupení pěveckého sboru, hudební zábava s 

DJem do večerních hodin a mnoho dalšího. 

Vítěz závodu bude vyvážen vínem. Vstup volný. 

Více informací na www.winerun.cz 

___________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.winerun.cz/

