
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 2.8.2018 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 2,-Kč a 3,20Kč/ks. Dále prodej nové brambory 

10Kč/kg, švestky, zelenina a mák.  

Diakonie BETLÉM srdečně zve všechny na divadelní představení, které se koná 

ve čtvrtek 2. srpna od 19 hodin na terase Domova Betlém v Kloboukách u Brna. 

Dvorní divadlo přijede do Betléma již potřetí a tentokrát s hrou Enigmatické 

variace, která jistě uspokojí milovníky detektivek, dramatu, komedie i 

romantiky. Představení ve stínu vinné révy a se skleničkou dobrého vína je 

ideálním tipem na letní večer. Vstupné činí 250 korun.  

V pátek dne 3.8.2018 v době od 8.00 - 9.00 hod. bude v naší obci prodávat česká 

firma ŠOHAJ STRAŽNICE pánské košile s krátkým i dlouhým rukávem a jiné 

české textilní výrobky. Dále se budou prodávat: - pánské trenýrky, - pánská 

pyžama, - dámská pyžama, - dámské a pánské noční košile, - šatové zástěry, 

- samostatné pyžamové kabátky, Výrobky se budou prodávat ve snížených 

cenách, v klasických i nadměrných velikostech. Prodejce se zdrží asi 1 hodinu. 

Potraviny Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na kuřice stáří 13 

týdnů do 11.8.2018. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř upozorňuje majitele vinic na tratích Díly, 

Stádliska a Barany, že schůzka ohledně hlídání vinic se uskuteční v pátek 

3.8.2018 v 19:00h na Vinařském domě. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 6.8.2018 do pátku 10.8.2018 

neordinuje. 

Paní Švagerková z Mutěnic oznamuje, že na telefonním čísle 776.711.992 a 

776.083.040  přijímá objednávky na hodovní koláče s náplní tvarohovou, 

ořechovou, povidlovou a makovou. Cena 4,20Kč/ks. Koláče budou k vyzvednutí 

dne 24.8.2018 v 18.00hod. před obecním úřadem.  

Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti 

jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.: 

602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách 

www.domacipecesenior.cz. 
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