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Vinařské potřeby Bureš provozovna Krumvíř zahájily prodej sadbových 

brambor: nabízí velmi rané – Colette, Impala a z raných – Marabel. 

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř zve všechny děti na dětský maškarní 

ples, který se koná v sobotu 25.2.2017 ve 14,30 hod. v KD. 

Firma Nábytek MIKULÍK Vranovice - vyhlašuje VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ 

NÁBYTKU na prodejně ve Vranovicích od 27.února 2017 do vyprodání zásob - 

kdy prodejní ceny snižujeme až o 80 procent!!! Například: Sedací souprava 

původní cena 14 710 Kč, nyní 9 990 Kč. Konferenční stůl původní cena 3 326 Kč, 

nyní 890 Kč, čalouněné dvoulůžko  původní cena 16 090 Kč, nyní 13 100 Kč a 

spoustu dalšího nábytku a doplňků za skvělé výprodejové ceny.  U naší nové 

AKCE  DOPRODEJ Vám při nákupu 5 výrobků z ložnicového kompletu  

VRÁTÍME NAZPĚT  1000,-- Kč !!Zveme srdečně všechny zákazníky 

k výhodnému nákupu nábytku ve Vranovicích." 

KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu 22. a ve čtvrtek 23. února. 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 22. a ve čtvrtek 

23. února sleva 31% na všechno. 

Soukromý prodejce ze Sudomeřic bude ve čtvrtek 23.2.2017 od 10:30h do 11 hod 

u KD prodávat čerstvé maso a uzeniny-tlačenku, sádlo, klobásy, párky, akce: 

vepř. kotleta-119kč, vepř. krkovice-115kč, vepř. plec-99kč, vepř. kýta-119kč. 

Soukromé kamenosochařství Vrba Libor přijímá v sobotu 25.2.2017 v době od 

11:30h do 12:00h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a 

to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále sekání, 

zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné kamenické 

práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ SLEVY. 

JARNÍ PŘÍMĚSTKÝ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ TÁBOR PRO DĚTI od 13.3. - 

17.3.2017. Pro děti je připraven bohatý program plný zábavy, tance, hudby, her 

a spousta nových kamarádů.  Děti se můžou na táboře také ubytovat a zažít 

báječné večerní programy diskotéky a hry. MÍSTO: ECO CENTRUM 

TRKMANKA VELKÉ PAVLOVICE. Pro více informací volejte mob: 722 906 

389 nebo e-mail: studio1.boretice@gmail.com. 
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