HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 27.10. od 10:20 do 10:40 h u
KD prodávat brambory z Vysočiny na uskladnění Adély , cibuli 12 Kč/Kg,
česnek, hrušky , jablka od 15 Kč/Kg,, čerstvé žampiony a hliva ústřičná další
ovoce a zeleninu. Dále nabízí olejové svíčky za 10 Kč/ks. Dále také přijímáme
objednávky na brambory na uskladnění na mobilu :730 330 253.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 27.10. v 8:30 hod. u KD prodávat:
kuřice všech barev + chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80
Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat
králičí kožky - 5 Kč/ks.
Potraviny u Vašulků oznamují, že v pátek 28.10.2016 bude zavřeno.
Divadlo Boleradice uvádí v pátek 28. října v 19:30 reprízu rozverné veselohry
Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy, v listopadu pak jsou ještě
poslední volná místa na drama Divá Bára, Lucerna, Vojnarka a také pohádky
Perníková chaloupka a Princ Bajaja - první představení dětského předplatného.
Zájemci o vstupenky si mohou rezervaci provést na webových stránkách
Divadla Boleradice, v pokladně každý pátek od 18 do 19 hodin nebo vždy hodinu
před představením.
MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 31.10.2016 nebude ordinovat.
MUDr. Burýšková oznamuje, že v týdnu od pondělí 31.10.2016 do pátku
4.11.2016 nebude ordinovat. Poradna pro miminka se přesouvá na středu
9.11.2016 od 15:30h v Kloboukách u Brna.
Společnost ABB, Brno-Vídeňská,přijme do výroby dělníky, elektromechaniky a
skladníky . Dále operátory/seřizovače CNC strojů a plastikáře. Nabízíme Vám
stabilní příjem, proplácené přesčasy a řadu firemních benefitů! Vše na
www.ABB.cz/kariéra nebo volejte 800 312 222.
+ pozvánka na Den otevřenych dveří. Nejste rozhodnutí? Přijďte se k nám do
výroby podívat! Kdy: Každý čtvrtek od 15:00. Kde: Infocentrum, ABB,
Vídeňská 117. Provedeme Vás výrobou, ukážeme pracoviště a zodpovíme
dotazy. S sebou si vezměte svůj životopis a z důvodu bezpečnosti uzavřenou
obuv.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 30.10.2016 v 10:00h sehrají
žáci Krumvíř fotbalový zápas v Kloboukách, ve 10:30h sehrají muži Krumvíř
fotbalový zápas ve Velkých Pavlovicích.

