Oznamujeme občanům, že pan farář z důvodu nemoci dnes 3.6. 2013 nebude obcházet nemocné.

Dnes 6.5. 2013 od 10.00 hodin se koná v kulturním domě velký výprodej textilu, spotřebního zboží, spodního
prádla, lůžkovin, ponožek, ručníků, osušek, domácích potřeb a drobné nářadí za výhodné ceny. K nákupu
zve firma Alfa Bruntál.

Zelenina Janečka Vitamínka Uherský Brod bude v pondělí 3.6. 2013 od 16.10 do 16.30 hodin prodávat
konzumní brambory z Vysočiny 10,90,- Kč/kg, domácí česnek 170,- Kč/kg, jablka ČR 19,- Kč/kg, zeleninu z
jižní Moravy, žampiony 65,- Kč/kg, hlívu ústřičnou 90,-Kč/kg, a další ovoce zeleninu za výhodné ceny. Dále
nabízí přírodní horský med 110,- Kč/ks a olejové svíčky 10,- Kč/ks.

V úterý 4.6. 2013 se uskuteční v přísálí kulturního domu v době od 9.00 do 16.00 hodin prodej levného
textilu, 1ks za 10,- Kč.

Drůbežárna Prace bude v úterý 4.6. 2012 ve 13.45 hodin u nákupního střediska prodávat:
kuřice všech barev, stáří 19 - 21 týdnů, cena 165 - 170,- Kč/ks
roční slepice, cena 80,- Kč/ks
káčata brojlerová, stáří 2 - 5 týdnů, 45 - 85,- Kč/ks
husokačeny, stáří 1 - 5 týdnů, cena 65 - 90,- Kč/ks
housata, stáří 1 - 5 týdnů, cena 90 - 140,- Kč/ks
krůty, stáří 6 - 13 týdnů, cena 180 - 300,- Kč/ks
brojlerová kuřata, stáří 2 - 4 týdnů, cena 30 - 45,- Kč/ks
chovné kohouty
Dále pak bude vykupovat králičí kůže, cena až 20,- Kč za kůži.

Evropský polytechnický institut s.r.o., 1. soukromá vysoká škola na Moravě se sídlem v Kunovicích, nabízí
zájemcům o vysokoškolské studium poslední možnost přihlásit se ke studiu ještě v tomto akademickém
roce. Více informací na úřední desce obecního úřadu.

Ve středu dne 5.6. 2013 v dopoledních hodinách od 8.30 - 10.00 hod. bude prodávat česká firma ŠOHAJ
STRAŽNICE pánské košile a jiné textilní výrobky. Ceny pánských košil 250,- Kč.
Dále se budou prodávat:
- pánské trenýrky - bavlněné a flanelové
- pánské bermudy
- pánská pyžama
- flanelové dámské noční košile
- šatové zástěry
Výrobky se budou prodávat v klasických i nadměrných velikostech.

