
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Hrnčírna Krumvíř oznamuje, že prodává chryzantémy, kytice a věnečky na 

dušičky. 

MUDr. Novotná oznamuje, že ve středu 24.10.2018 ordinuje pouze do 13:00h. 

Upozorňujeme občany, na pohybující se osoby po obci ve věci přepisu energií. 

Objevil se další případ těchto podvodů. Nikomu nic neodsouhlasujte po telefonu, 

nepodepisujte a nedávejte jim žádné peníze. 

Domov Narnie v Morkůvkách přijme samostatnou kuchařku na zkrácený 

pracovní úvazek. Bližší informace na tel.: 736 603 495. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že ve čtvrtek 25.10.2018 bude otevřeno také 

od 8:00h do 11:30h. 

Soukromý zemědělec bude ve čtvrtek 25.10.2018 ve 14:00 hod prodávat u KD: 

brambory na uskladnění 1 kg - 10 Kč, cibule na uskladnění 1 kg - 10 Kč, jablka 

1kg - 15 Kč, hrušky 1kg - 25 Kč, česnek 1 kg - 100 Kč, vejce domácí 1 kus 3Kč. 

KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu 24. a ve čtvrtek 25. října. 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 24. a ve čtvrtek 

25. října sleva 31% na všechno. 

Restaurace Orlovna přijme na stálý pracovní poměr kuchaře/kuchařku, 

číšníka/servírku. Zájemci se mohou hlásit přímo na Orlovně v Telnici nebo na 

tel.: 733 761 819. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 25.10.2018 od 10:00h – 10:30h u 

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

cibule, česnek, med a mák. Výkup světlých letošních ořechů 120Kč/kg.  

Drůbežárna Prace bude v sobotu 27.10.2018 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice 

a kohouty různých barev 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. 

 

 


