HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 22.8.2019 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce cena 1,90-3,20Kč/ks, brambory, cibule, česnek, švestky,
papriky, med a mák.
ČZS-sdružení vinařů sděluje majitelům vinic na tratích Díly, Barany a
Stádliska, že schůze ohledně hlídání vinohradů se uskuteční ve čtvrtek 22.8.2019
v 19.00hodin ve Vinařském domě. Účast nutná!
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 22. srpna v době
od 10:30hod. do 10:50hod. před KD nabízet široký sortiment českého kuřecího,
krůtího, kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a
škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat
prodej českých vajec od 1,90 Kč/ks. Dále v prodeji například: Škvařené sádlo od
59 Kč/kg, Kuřecí prsní řízky 129 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky za 55 Kč/kg, aj.
Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814
413.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 23.8.2019 neordinuje.
Společnost VINIUM Velké Pavlovice zve všechny na divadelní představení Dívčí
válka v podání divadla Františka Ringo Čecha, které se uskuteční v pátek 23. 8.
v 19.00 hod. O den později, v sobotu 24. 8., se můžete těšit na již 7. ročník
Vinohraní, které začíná v 15:30 hod. Přijďte si poslechnout skupiny Čechomor,
Horkýže Slíže, Reflexy, Traktor, Waťák a Křídla! Všichni jsou srdečně zváni
také na prohlídku do starého křížového sklepa a vinotéky společnosti VINIUM.
Spolek pro muzeum Krumvíř si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení
výstav Velké prádlo a Vyšívaná krása tety Máni, které se koná v pátek 23.8. v
17.00 v budově muzea. Výstava bude otevřena v době konání hodů neděle až
pondělí od 14.00 do 19.00.
Klub vinařů Bošovice zve všechny přátele vína na „Letní setkání u vína 2019“,
které proběhne v sobotu 24. srpna od 14.00 hod. v areálu bošovské fary.
K ochutnání dostatek vzorků vína, k poslechu hraje cimbálová muzika
Palouček“, občerstvení nechybí.
KOBERCE TREND slaví 24. narozeniny. Pouze od středy 28. do soboty
31.8.2019 platí mimořádná sleva -24% na všechno zboží. Přesvědčte se o
skvělých cenách na koberce, pvc, vinyl, laminát a další sortiment v prodejně
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Koberce Trend na ulici Svatoborská v Kyjově. Pouze od středy do soboty
dostanete vše o 24% levněji.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás
bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny.
Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto
kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém
telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém
provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a
restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%.
Skupina zemědělských společností hledá zájemkyni na pozici
personalita/mzdová účetní. Znalost účetnictví výhodou, není však podmínkou.
Mzda dohodou. Kontakt: Pavel Vinklárek 724030805.
Dne 21.10.2019 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Zdeňka Izera s názvem Na plný coole. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.

