HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Domov Narnie v Morkůvkách přijme samostatnou kuchařku na zkrácený
pracovní úvazek. Bližší informace na tel.: 736 603 495.
Zelenina Juvita Uherský Brod bude dnes 19.10.2018 u KD od 12:30 do 12:45
h prodávat brambory z Vysočiny na uskladnění Antonia a Rosara, cibuli, český
česnek, zelí, jablka za 15 Kč/Kg, čerstvou hlívu ústřičnou, žampiony a další
ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med olejové svíčky 10 Kč/ks. Přijímáme
objednávky na brambory na uskladnění na telefonním čísle :777 220 340.
Rybářství Dujsík bude dnes 19.10.2018 u OÚ ve 13:00h prodávat živé ryby.
Nabízí: kapr a lososový pstruh + vykuchání.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
starší žáci budou hrát v sobotu 20.10. v 11:30 v Kloboukách s Ivaní, mladší žáci
hrají v sobotu od 13 hodin turnaj v Brumovicích, dorost bude hrát také v sobotu
od 14 hodin ve Velké nad Veličkou, muži A sehrají v sobotu ve 14:30 zápas ve
Vojkovicích, přípravka bude hrát v neděli 21.10. doma proti Velkým Pavlovicím
a muži B sehrají svůj zápas také v neděli na hřišti FAK Břeclav.
ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje vinařům, že výběr peněz za hlídání
pokračuje v neděli 21.10.2018 od 11:00h do 12:00h na vinařském domě.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 22.10.2018 od 12:00h do 12:30h
prodávat u KD jablka Golden, Gala 1kg za 15-20 Kč, brambory na uskladnění
Marabel 1kg za 10Kč/kg, cibule 12Kč/kg a včelí med 140,-Kč/kg.
Drogerie Jana Svobodová Klobouky u Brna si dovoluje pozvat všechny zájemce
na akci Den s Ryorem, která se uskuteční v úterý 23.10.2018 v době od 9:00h do
12:00h a od 13:00h do 16:00h v prostorách prodejny. Odbornice firmy Ryor
poradí s ošetřením pleti. Bude také možné vyzkoušet nejnovější výrobky. Při
nákupu kosmetiky RYOR získáte slevu ve výši 20%. Na účast všech se těší
pracovnice drogerie Jana Svobodová.
KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci mínus 31% na všechno! Pouze ve středu 24. a ve čtvrtek 25. října. Přesvědčte se
o skvělých cenách na koberce, pvc, lamináty, vinyl a další sortiment v prodejně
Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská. Pouze ve středu 24. a ve čtvrtek
25. října sleva 31% na všechno.

