HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 9.10.2017 od 13:00h do 13:30h
prodávat u KD jablka Gala, Golden 1kg za 18-22 Kč, brambory, cibule 10Kč/kg,
česnek a med.
Oznamujeme, že v Brumovicích se našla starší fenka Německého ovčáka, hodná
- dobře živená. Asi někomu utekla. Pokud by ji někdo hledal, je v Brumovicích č
52, tel. č.: 604 776 878.
Akciová společnost Agro MONET přijme zaměstnance na pozici údržbář
v živočišné výrobě. Požadujeme řidičský průkaz skupiny B a T. Informace na tel.
č. 725 082 269 nebo 720 948 125. Nástup ihned.
ČZS oznamuje majitelům vinic Díly, Stádliska a Barany, že hlídání vinic končí
v sobotu 7.10.2017.
Kulturní informační centrum Klobouky u Brna oznamuje, že v pondělí
9.10.2017 od 18:00 do 20:00h proběhne přednáška Zdenky Blechové Nemoci
pocházejí z emocí. Tato přednáška vám vysvětlí, jak vzniká nemoc, a jak je
důležité neplýtvat energií, ale tvořit. Předprodej vstupenek: na e-shopu
Přednášky Zdenky Blechové v sekci Přednášky nebo v prodejně Zdravá výživa,
Náměstí Míru 1, Klobouky u Brna. Cena vstupenky je v předprodeji 250,-Kč, na
místě 290,-Kč. Bližší informace u p. Zdenky Blechové, tel. č.: 603 847 278 nebo u
p. Ivany Strouhalové, tel. č.: 774 122 944, e-mail: naturspirit@email.cz.
Mateřské centrum Na Myšáku v obci Těšany vás srdečně zve na podzimní
bazárek dětského oblečení, sportovního vybavení a potřeb pro maminky a
miminka, který se koná v sobotu 7. října 2017 od 9 do 12 hodin v tělocvičně
Základní školy Těšany (bočním vstupem).
TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že žáci Krumvíř v sobotu 7.10.2017 v 10:00h
sehrají fotbalový zápas v Charvatské Nové Vsi. V neděli 8.10.2017 v 10:00h
sehraje přípravka Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas s Pohořelicemi,
v 10:15h sehrají muži A Krumvíř fotbalový zápas v Kyjově, v 12:45h sehraje
dorost Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých Bílovicích a v 15:00h sehrají muži B
Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas s Velkými Hostěrádkami.

