HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Rada Krumvířského zpravodaje oznamuje, že uzávěrka zpravodaje je úterý
5.12.2017, příspěvky posílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo
vhazujte do schránky obecního úřadu.
Veselý Jaroslav bude ve středu 6.12.2017 od 13:00h do 13:15h u OÚ prodávat
živé ryby: kapr I. třída 85,-Kč/kg, kapr výběr 95,-Kč/kg, amur 100,-Kč/kg,
tolstolobik 58,-Kč/kg, pstruh 175,-Kč/kg. Dále nabízí cibuli po 5 – 10kg balení,
žlutá 10,-Kč/kg.
Mužský sbor Krumvíř pod vedením p. Charváta Vás srdečně zve v neděli
10.12.2017 v 15:00h do KD na Adventní koncert. Účinkují: Dětský soubor
Pantlička, Dívčí soubor OK Vocal z Brna, Cimbálová muzika Vonica se sólisty,
Mužský sbor z Krumvíře. Vstupné je 100,-Kč.
Brněnská firma přijme na hlavní pracovní poměr spolehlivého pracovníka na
pozici strážný. Pracoviště Brumovice. Vhodné pro osoby se zdravotním
omezením. Nástup možný ihned. Kontakt p. Ostřížek, tel. č.: 602 961 580.
Firma Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna Hledá ŘIDIČE. Požaduje: samostatnost, časovou flexibilitu, spolehlivost, řidičský průkaz sk.B., nástup
možný ihned. Informace na tel.: 777 161 737 nebo email:
gabina@pekarstvikrizak.cz.
Firma METAL WORKING CZ, s.r.o. Kobylí hledá do pracovního poměru
plánovače výroby-technika. Podmínkou je vzdělání ve strojírenství a praxe
v oboru. Zájemci se mohou hlásit se na tel. č. 519 367 146 nebo e-mailem na
info@metalworking.cz.
KOMORNÍ SOUBOR Musica Animae a ŽESŤOVÉ KVINTETO pořádá
ADVENTNĚ VÁNOČNÍ KONCERT v sobotu 9. prosince 2017 v 18:00 hodin
v kulturním domě v Násedlovicích. Více informací na www.musicaanimae.cz.
1.12.– 6.12.2017 Firma Vinařský ráj si pro Vás připravila speciální vánoční slevy
a dárky k nákupům v podobě vánočních stromečků při nákupu nad 10 000 Kč a
kaprů při nákupu nad 4000 Kč. Rovněž zahájila prodej Dánských jedlí ve svém
areálu v Čejkovicích. Prodej probíhá v pracovní dny od 8 do 17:00 a v soboty od
8-12:00. Při výběru se můžete zahřát výborným svařákem od místních vinařů.
Bližší informace na telefonu 777 286 654. Srdečně Vás zve kolektiv Vinařského
ráje.

