HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Burýšková oznamuje občanům, že v pátek 19.6.2015 neordinuje.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v pátek 19.6.2015 od 17:30h sehraje
na domácím hřišti mužstvo Krumvíř fotbalový zápas s Kněždubem.
Myslivecké sdružení Hubert Krumvíř zve všechny děti - ty nejmenší i s rodiči na „Odpoledne s myslivostí“, které proběhne 20. června. Začátek bude ve 14
hodin u školy. Děti po slavnostním zahájení půjdou po naučné stezce, kde budou
plnit různé úkoly s přírodovědně - mysliveckou tematikou, zastřílí si, čeká je i
přírodovědný kvíz, ukázka cvičeného loveckého psa, ukázka mývala a drobné
pohoštění. Všichni jste srdečně zváni!
Drůbežárna Prace bude v sobotu 20.6. v 8:30 hod. u o.ú. prodávat: kuřice všech
barev a chovné kohouty cena 170 Kč/ks, roční slepice cena 80 Kč/ks, brojlerová
kuřata a káčata, krůty, housata, husokačeny, jatečné kachny 3-4kg cena 190
kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, dále pak vykupovat králičí kůže,
cena až 15 Kč za kůži.
Nábytek MIKULÍK Vranovice si dovoluje pozvat zákazníky na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve Vranovicích v neděli 21.června od 9,00 – do
18,00hodin. Zákazníci mohou využít mimořádnou 20% slevu na celý sortiment
nábytku, 10% slevu na zboží v akci, doprovodný program s živou hudební show
KAREL GOTT revival Morava, jehož součástí jsou taneční vystoupení, dětské
soutěže, vinařská show, módní přehlídka, inspirace v líčení, vyhlídkové lety
helikoptérou a vystoupení skupiny MAXIM TURBULENC exkluzivně ve
Vranovicích.Proběhne i slosování velké zákaznické soutěže o hodnotné ceny .
Pro děti jsou připraveny nafukovací atrakce, skluzavky, trampolína a dárky po
celý den ZDARMA, to vše za doprovodu moderátora rádia Krokodýl Petra
Holíka.
Soukromá prádelna v Kloboukách u Brna přijme ihned do třísměnného provozu
pracovnice na praní a žehlení prádla. Bližší informace přímo na provozovně
v Kloboukách u Brna, ulice Nádražní 726, nebo na tel. 602 170 918.
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Pekařství Křižák s.r.o., Klobouky u Brna přijme řidiče na rozvoz pečiva –
požadují pečlivost, samostatnost, spolehlivost, řidičský průkaz skupiny B. Dále
přijme mísiče a pekaře – pekařku – požaduje pečlivost, manuální zručnost,
spolehlivost, není nutné vyučení v oboru. Nabízí dobré platové ohodnocení.
Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte na tel. č.: 777 161 737 nebo pište
na e-mail: gabina@pekarstvikrizak.cz.
Do naší obce přijede v pondělí 22.6.2015 a v úterý 23.6.2015 od 8h do 18h
čistírna peří. U KD čistí peří na počkání, šije prošívané deky, duchny, polštáře,
dodává novou sýpkovinu, opravuje deštníky, brousí nože, nůžky a šajby do
masových mlýnků.
Město Hustopeče zve na promítání filmů v Letním kině Pod ořechem od 5.8.9.8. 2015. Promítá se po setmění (po 21.00) ve venkovních prostorách M-klubu.
Vstupné 50 Kč.
Přivítejte léto v Hustopečích! Ve společnosti divadla, dobrého vína a cimbálové
muziky, to vše v romantických kulisách nádvoří historického domu U
Synků. Marketing a kultura města Hustopeče zve na Divadelní festival Pod
širým nebem. Vstupenky v předprodeji od 1.6.2015 v TIC Hustopeče, v síti
Ticketstream a SMSticket. V ceně je sklenka vína na uvítanou zdarma. Hraje se
za každého počasí.

