HLÁŠENÍ
ze dne 10. 4. 2019
Spolek Brumovických vinařů a obec Brumovice si Vás
dovolují pozvat na 9. ročník oblastní výstavy vín, která
se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019 v sále sokolovny
v Brumovicích se zahájením v 13,00 hodin. Od 16,30
hodin bude hrát cimbálová muzika Vonica. Občerstvení
je zajištěno.
Zveme nejen Vás, ale
i Vaše známé a
přátele,
přijeďte
ochutnat
kvalitní
vína
ze
všech
podoblastí Moravy a
ze Slovenska.

Dětské oddělení
MUDr. Jarmila Zámečníková
oznamuje, že
ve čtvrtek 11. 4. 2019 se v Mutěnicích
a v Hovoranech neordinuje.
Akutní případy ošetří MUDr. Věra Demelová
v Čejkovicích od 7,30 do 10,00 hodin.

Spolek rybářů Terezín oznamuje změnu
termínu konání rybářských závodů.
Termín byl z důvodu počasí přesunutý
na 20. dubna. Závody proběhnou na
mokřadě v čase od 7 do 13 hodin. Pro
vítěze budou připraveny poháry a
hodnotné ceny. 1. cena je sele na gril. Občerstvení
zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
Oblastní Charita Hodonín zve občany
na benefiční koncert houslisty Pavla
Šporcla, který se uskuteční 11. května
v 15 hodin v chrámu sv. Vavřince
v Hodoníně.
Cena
vstupenky
v předprodeji je 250 Kč, na místě 300
Kč. Předprodej vstupenek probíhá v budově Oblastní
Charity Hodonín ve Wilsonově ulici v Hodoníně, nebo
jejích pobočkách v Ratíškovicích, Mutěnicích a Dolních
Bojanovicích, nebo na telefonu 736 529 293.

Prodejna
elektroinstalačního
materiálu firma MALGRE
Klobouky u Brna na ulici
Masarykova 55 nabízí za akční
ceny instalační kabely, krabice,
stavební
sádru,
vypínače,
zásuvky, LED žárovky a další
zboží. Při nákupu svítidla od
firmy NEDES dostane kupující LED žárovku zdarma.
Za každý nákup nad 500 Kč obdržíte balení stahovacích
pásek jako dárek. Platnost akce je do konce měsíce
dubna. Nově byl zahájen také provoz půjčovny
elektrického nářadí. Bližší informace najdete na
internetových
stránkách
firmy
www.malgre.cz.
Otevírací doba prodejny je pondělí až pátek od 8 do
17 hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin.

