HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Do naší obce přijela firma a bude vykupovat následující věci: Různé hodinky,
kapesní hodinky náramkové, porcelán, keramiku na pečení, bižuterii, stříbro,
zlato a zlaté zuby, svícny, kafemlýnky, hmoždíře, šavle, bodáky, hudební
nástroje, různé svaté předměty, růžence, modlitební knížky, staré hračky,
pohlednice, medaile a další různé staré věci. Vykupovat se bude ihned po
vyhlášení u KD. Firma se zdrží asi 1 hodinu.
MUDr. Novotná oznamuje, že ve středu 24.10.2018 ordinuje pouze do 13:00h.
Upozorňujeme občany, na pohybující se osoby po obci ve věci přepisu energií.
Objevil se další případ těchto podvodů. Nikomu nic neodsouhlasujte po telefonu,
nepodepisujte a nedávejte jim žádné peníze.
Domov Narnie v Morkůvkách přijme samostatnou kuchařku na zkrácený
pracovní úvazek. Bližší informace na tel.: 736 603 495.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že dnes 23.10.2018 je otevřeno pouze do
11:30h a ve čtvrtek 25.10.2018 bude otevřeno také od 8:00h do 11:30h.
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.
Soukromý zemědělec bude ve čtvrtek 25.10.2018 ve 14:00 hod prodávat u KD:
brambory na uskladnění 1 kg - 10 Kč, cibule na uskladnění 1 kg - 10 Kč, jablka
1kg - 15 Kč, hrušky 1kg - 25 Kč, česnek 1 kg - 100 Kč, vejce domácí 1 kus 3Kč.
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.
Restaurace Orlovna přijme na stálý pracovní poměr kuchaře/kuchařku,
číšníka/servírku. Zájemci se mohou hlásit přímo na Orlovně v Telnici nebo na
tel.: 733 761 819.

