Ve čtvrtek 5.9. 2013 opět startuje fotbalová školička pro děti ve věku od 3 do 6 let. Začátek je v 16.30 hodin
na fotbalovém hřišti. Zároveň proběhne v tomto termínu také nový nábor do této školičky.
Srdečně Vás zve fotbalový klub.

Drůbežárna Prace bude v pátek 6.9. 2013 ve 13.45 hodin u nákupního střediska prodávat:
kuřice všech barev, stáří 19 - 22 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
krůty, stáří 6 - 13 týdnů, cena 180 - 300,- Kč/ks
brojlerová kuřata, stáří 2 - 4 týdnů, cena 30 - 45,- Kč/ks
jateční kachny, váha 3,5 - 4 kg, cena 180,- Kč/ks
chovné kohouty
krmivo pro drůbež a králíky
Dále pak výkup králičích kůží cena až 20,-Kč/ks

Komise pro kulturu a volný čas OÚ Troubky zve zájemce o turistiku na pochod vinohradem do Mutěnic.
Zájezd se koná v sobotu 12.10. 2013. Odjezd autobusu je v 7.30 hodin od kulturního domu, předpokládaný
návrat v 18.00 hodin.
Cena zájezdu je 150,-Kč, poplatek se vybírá při přihlášení.
Zájemci se mohou hlásit do 8.10. 2013 na Obecním úřadě v Troubkách v kanceláři č. 4.

Myslivecké sdružení Hrubý les v Citově zve všechny spoluobčany a přátelé myslivosti na Posezení u
cimbálu které se uskuteční v pátek 6.9. 2013 v Citovském mlýně.
Začátek v 17.00 hodin.
Těšit se můžete na myslivecké speciality a jihomoravská vína. V případě nepříznivého počasí, se posezení
bude konat ve společenských prostorách mlýna.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Zemědělské družstvo Kokory oznamuje, že v pátek 6.9. 2013 v době od 13.00 do 15.00 hodin bude prodávat
klasické zabijačkové výrobky, uzeninu, čerstvé vepřové a hovězí maso.

Našlo se kotě černé barvy s bílou náprsenkou. Informace u paní Brázdové, ulice Na Dolách 516.

