HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Obecní úřad oznamuje, že stahuje kontejnery na bioodpad.
MUDr. Blanář oznamuje, že ve středu 28.11.2018 ordinuje až od 12:00h.
MUDr. Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 29.11.2018 ordinuje pouze
v Kloboukách do 13:30h a v pátek 30.11.2018 neordinuje.
Firma Felco bude pořádat ve čtvrtek 29.11.2018 od 9:00 do 14:00h na prodejně
Vinařských potřeb Bureš, Ořechová 1, Velké Pavlovice prodejní a servisní
AKCI na elektrické a ruční nůžky.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 29.11. v 8:30 hod. prodávat u KD kuřice za
180 Kč/ks , roční slepice, jatečné kachny o váze 3,5 - 4 kg za 200 Kč/ks, krmivo
pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky cena 5 Kč/ks.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 29. listopadu od
11:15 do 11:30h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného
sádla za nízké ceny. Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na
tel. čísle: 777 814 413.
Obecní úřad v Krumvíři zve všechny občany na Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu spojené s adventním jarmarkem, které se bude konat v neděli 2. prosince
od 14 hodin před kulturním domem. V programu vystoupí žáci Základní a
Mateřské školy v Krumvíři a Mužský sbor. Součástí jarmarku budou i dětské
dílničky – zdobení perníčků, výroba korálkových ozdob a zdobení vánočních
baněk. Děti také můžou namalovat nebo napsat přání Jěžíškovi a to zavěsit na
vánoční stromeček. Proběhne také soutěž „O nejlepší vánoční moučník “. Celé
odpoledne se budete moci zúčastnit charitativní akce „Krabice od bot“. Bližší
informace na vývěsce u Obecního úřadu a na plakátech.
KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově Vás zve na nově otevřenou
prodejnu. Přesvědčte se o skvělých cenách na koberce, pvc, lamináty, vinyl a
další sortiment. Tento měsíc v akci kusové koberce za velmi příznivé ceny.
Obdarujte své blízké dárkovým poukazem, k dostaní na prodejně Koberce
Trend v Kyjově na ulici Svatoborská.

