HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme občanům, že na vývěsce OÚ jsou vyvěšeny informace ohledně
náboru k Policii ČR.
Kdo z občanů má zájem o rybí konzervy – jedná se o Sardinky v rostlinném oleji
– Safi 20,-Kč/ks, Tuňák kousky v rostlinném oleji Real do Mar 25,-Kč/ks a
Tuňák kousky ve slunečnicovém oleji Real do Mar 150,-Kč/kg. Bližší informace
p. Húšková, Krumvíř 372, statek, tel.č.: 777 137 938.
Kdo z občanů má zájem o domácí pedikúru, může se informovat telefonicky
nebo osobně na OÚ.
Oznamujeme občanům, že do pondělí 17.8.2015 bude v naší obci probíhat
celorepublikově schválená sbírka nadačního fondu Šance pro děti na podporu
dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích. Označený zmocněnec
nadačního fondu se Vám prokáže průkazem. Děkujeme předem za vaše
příspěvky.
MUDr. Blanář oznamuje občanům, že od 14.8.2015 do 21.8.2015 nebude
ordinovat z důvodu dovolené.
HASIČI KRUMVÍŘ oznamují, že v sobotu 15.srpna 2015 od 10-13 hod se bude
konat na hasičské zbrojnici SBĚR VYSLOUŽILÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ.
Sbíráme nefunkční, ale kompletní: ledničky, pračky, sporáky, vysavače,
žehličky, vrtačky, brusky, apod. Přinést můžete i televize a monitory, rádia,
počítače, mobily apod. Staré elektroodpady přivezte v době sběru na hasičskou
zbrojnici nebo je nechte před svým domem.
Žádáme vinaře, kteří mají vinohrady v trati Díly, Barany, Červený a Stádliska,
aby se dostavili v úterý 18.8.2015 v 19:30h na vinařský dům za účelem
projednání hlídání vinohradů.
Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme řidiče na rozvoz pečiva.
Požadujeme: spolehlivost, komunikační schopnosti, řidičský průkaz sk.B.
Nástup možný ihned. Bližší informace na tel.č.: 777 161 737 nebo email:
gabina@pekarstvikrizak.cz.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Národní soutěž vín Velkopavlovické vinařské podoblasti je prestižním kláním
přihlášených vín o jejich zařazení do Salonu vín ČR.
Akce proběhne dne 22.8.2015 pod garancí Svazu vinařů ČR a ve spolupráci
Národního vinařského centra.
Využijte jedinečné možnosti ochutnat všechna vína ucházející se o zařazení do
Salonu vín ČR. V Sále společenského domu, za doprovodu cimbálové muziky
Gracia, se můžete od 14.00 do 20.00 hodin bavit nad skleničkou dobrého vína.
Vstupné činí 300,- Kč. V rámci doprovodného programu se dočkáte také
vystoupení Hustopečské chasy, která Vás v 17.00 hodin před Společenským
domem naláká svým programem "Zarážání hory" na ulici Na Hradbách. Zde
pak po folklórním pásmu můžete pokračovat v ochutnávání vína ve sklípcích
hustopečských vinařů, ty pro Vás budou otevřeny od 18.00 hodin v obou
vinařským uličkách - ulice Vinařská i Na Hradbách.
KLEMPO, s.r.o., Kobylí přijme do pracovního poměru vyučené v oboru KOVO.
Přednostně vyučené zámečníky a klempíře s řidičským průkazem skupiny „B“.
Pracovníky vyučené v jiných oborech zapracujeme. Podmínkou je vzorná
docházka do zaměstnání. Bližší informace rádi poskytneme ne tel. č.:
777 757 697, 777 757 695, 519 431 311.

