HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ČZS sdružení vinařů oznamuje účastníkům zájezdu, že odjezd do lázní Mošoň je
v sobotu 14.11.2015 v 6h ráno od OÚ.
Aleš Foretník oznamuje, že bude vyplácet nájemné za užívání pozemků za rok
2015. Pronajímatele žádá, aby se dostavily do kanceláře v areálu bývalého
zemědělského družstva, a to vždy v pondělí a ve středu od 12 do 17 hodin do
konce měsíce listopadu.
Pobočka České spořitelny v Kloboukách u Brna oznamuje, že v pátek 13.11.2015
bude z provozních důvodů uzavřena. Bankomat zůstává v provozu. V pondělí
16.11.2015 bude pobočka otevřena.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 13.11.2015 v 9.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi
kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie.
MUDr. Novotná oznamuje občanům, že v pátek 13.11.2015 proběhne Boj
s cukrovkou pohybem a chůzí. Sraz je u zdravotního střediska v Kloboukách u
Brna ve 14h. Podpoříme tak Mezinárodní den diabetu procházkou s výukou
„Nordic walking“. Dále oznamuje, že v pondělí 16.11.2015 nebude ordinovat
z důvodu dovolené.
Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění
komínů provádí také vložkování komínů a staví krbové obestavby dle platných
norem včetně revize pro informace volejte 774 938 398 webová stránka:
www.kominem.cz.
Divadlo Boleradice uvádí v sobotu 14. listopadu v 17 hod a v 19:30 hod komedii
Osudy jedného vinára o životě vinařů v minulém století diváci se mohou těšit na
skvělé herecké výkony, tanec a živou cimbálovou muziku.
Dále v neděli 15. listopadu odpoledne v 15 hod a v 17 hod uvádí pohádku pro
děti od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Tiché šlapací království. Volné
vstupenky na tato přestavení si můžete rezervovat na webových stránkách
www.boleradice-divadlo.cz nebo na telefonu 723 666 153. Pokladna divadla je
otevřena v pátek od 18 do 19 hod. a vždy půl hodiny před představením.

